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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Isa 

Kelmendi, kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtarë, në çështjen 

juridike të paditësit “J. .D” me seli në Californi – USA, të cilin e përfaqëson B. Sh., 

avokat nga Prishtina, kundër të paditurit N.T. “B.” me seli në Prishtinë, të cilin e 

përfaqëson F. L., avokat nga Prishtina, për shkak të shkeljes së markës tregtare, duke 

vendosur përkitazi me revizionin e të paditurit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës, AE.nr.22/2018 datë 24.1.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

18 korrik, 2018, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 Refuzohet si i pathemeltë revizioni i të paditurit N.T. “B.” me seli në Prishtinë, 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, AE.nr.22/2018 datë 

24.1.2018. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Prishtinë – Departamenti për Çështje 

Ekonomike, I.EK.nr.575/2016 datë 12.12.2017, nën pikën I të dispozitivit refuzohet si e 

pabazuar kërkesëpadia e paditësit “J. D. P.” e paraqitur kundër të paditurit N.T. “B.” me 

të cilin i ka propozuar gjykatës që të vërtetohet se i padituri përmes importimit pa 

autorizimin e paditësit të 900 shisheve  (shishe nga 1 litër) të pijes alkoolike “J. D.T.”, ka 

shkelur markën tregtare të paditësit me nr. ..., ..., ..., ..., ..., t’i ndalohet të paditurit çdo 

aktivitet  me të cilin shkelet e drejta e paditësit në këtë markë tregtare, të detyrohet i 

padituri që mallrat e importuara t’i heq nga tregu i Kosovës, të detyrohet i padituri që 

paditësit t’i ofroj detaje të plotë në lidhje me furnizimin nga furnizuesit e huaj dhe të 

obligohet i padituri që të publikojë këtë aktgjykim në shpenzimet e tij në gazetën “Koha 

ditore” në afatin prej 15 ditësh nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. Nën pikën II 

të dispozitivit detyrohet paditësi që të paditurit t’ia paguajë shumën prej 1.912,00 €, në 

emër të kompensimit të shpenzimeve të procedurës kontestimore në afatin prej 7 ditësh 

nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi.  
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 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, AE.nr. 22/2018 datë 

24.1.2018, nën pikën I të dispozitivit aprovohet si e bazuar ankesa e paditësit “Jack D.” 

me seli në Californi – USA, ndryshohet në tërësi aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike, I.C.nr.575/2016 datë 12.12.2017 dhe 

gjykohet si vijon: 1.1. vërtetohet se i padituri N.T. “B.” me importimin pa autorizim të 

paditësit të pijes alkoolike “J. D., s T.” – 1L, ka shkelur markat tregtare të paditësit të 

regjistruara me nr. Regj..., ..., ..., ..., dhe .... Nën pikën 1.2 të dispozitivit i ndalohet të 

paditurit çdo aktivitet i cili shkel markat tregtare të paditësit me nr. Regj. ..., ..., ..., ... dhe 

... përfshirë importin eksportin dhe vendosjen në treg të pijeve alkoolike “J. D.” pa 

autorizimin e paditësit. Nën pikën 1.3 detyrohet i padituri që brenda 7 ditësh nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi t’i tërheq nga tregu dhe t’i shkatërroj me shpenzimet e tij pijet 

alkoolike të importuara që përmbajnë shenjën “J. D,” dhe çdo shenjë nga markat e 

regjistruara të paditësit. Nën pikën 1.4 detyrohet i padituri që të bëjë komunikimin e këtij 

aktgjykimi në mjetet e informimit vendor me shpenzimet e veta. Nën pikën 2 refuzohet 

kërkesëpadia e paditësit me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i padituri që t’i ofroj 

paditësit detaje të plota të furnizuesit të huaj të mallrave të përmendura. Njëherit nën 

pikën III të dispozitivit detyrohet i padituri që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumën e përgjithshme prej 1.124,00 € në afat prej 7 ditësh 

nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi.  

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë i padituri përmes të autorizuarit 

të tij ka parashtruar me kohë revizion për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që revizioni të 

aprovohet dhe të anulohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë dhe lënda të kthehet 

për rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 

 I autorizuari i paditësit ka paraqitur përgjigje në revizion duke theksuar se 

pretendimet nga revizioni janë të pabazuara me propozim që i njëjti të refuzohet si i 

pathemeltë.  

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në kuptim të 

dispozitave të nenit 215 lidhur me nenin 505 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), 

ka gjetur se: 

 Revizioni është i pathemeltë. 
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 Nga shkresat e lëndës del se paditësi është prodhues i pijes alkoolike “J.  T.”. Me 

vendimet nr. ..., ..., ..., ..., ..., vendimit të datës 15.7.2015 për vazhdimin e regjistrimit të 

markës tregtare si dhe vendimit ..., ..., të lëshuara nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, 

Zyra për Pronësi Industriale për Regjistrimin e markës tregtare në regjistrin e markave 

tregtare paditësi është bartës i së drejtës në markë tregtare. Pasi të mbushen dhe mbyllen 

shishet “J. .D” paketohen në kuti dhe shiten vetëm tek “B.C.” (BFC) i cili më pas i 

shpërndan ato nëpër tërë botën. BFC pastaj i shet ato tek importuesi për vendin e caktuar i 

cili më pas i shpërndan tek konsumatorët që i blejnë mallrat e tilla. Në rastin e Kosovës 

BFC ka një kontratë me një kompani sllovene të quajtur “G.. S...” d.o.o e cila është 

distributor i autorizuar i BFC për viskin “J. D.” në Slloveni, Bosnje e Hercegovinë, 

Maqedoni, Mal të Zi dhe Kosovë. Këto të drejta rrjedhin nga një marrëveshje e 

distribuimit në mes të BFC dhe “G. S...” d.o.o dhe shpërndarja në tregun e Kosovës 

kryhet ekskluzivisht nga “Kos Trade” në Prishtinë e cila është e autorizuar të importojë 

këtë mall për tregun e Kosovës. I padituri ka blerë nga “Sh. B.” UC me seli në Irlandë dhe 

i ka importuar në Kosovë, pije alkoolike me emërtimin “J. D. T.” me peshë 1 litërshe në 

sasi prej 900 shishe pa autorizim. Në fillim këto mallra janë ndalur nga Dogana e 

Kosovës por të njëjtat më vonë janë liruar. Pasi që i padituri ka bërë importimin e mallit 

pa autorizim të paditësit, paditësi ka parashtruar padinë kundër të paditurit  për shkak të 

shkeljes së markës tregtare, duke i propozuar gjykatës që të aprovoj kërkesëpadinë e 

paditësit në tërësi si të bazuar dhe të vërtetojë se i padituri me importimin pa autorizim të 

paditësit të pijes alkoolike “J. D.T.” – 1L ka shkelur markat tregtare të paditësit, të 

regjistruara nr. Regj..., ..., ..., ... dhe ...  

 Duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike gjykata e shkallës së parë e 

refuzon kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar. Këtë me arsyetim se i padituri nuk ka 

cenuar të drejtat nga marka tregtare të paditësit me nr. Regj. ..., ..., ..., ... dhe ..., pasi që 

produkti i importuar nga i padituri është origjinal ndërsa paditësi bazuar në nenin 12 të 

LMT e ka humbur të drejtën e ndalimit të përdorimit të markës tregtare në Republikën e 

Kosovës me faktin se paditësi e ka futur markën e tij tregtare “J. D.” qysh në vitet 1990 

ashtu që paditësi nuk ka të drejtë që t’i ndalojë palët e treta për tregtim me produktin 

origjinal. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore e aprovon ankesën e paditësit 

si të bazuar dhe e ndryshon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë duke aprovuar 
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kërkesëpadinë e paditësit dhe ka vendosur me afërsisht të përshkruar si në dispozitiv të 

aktgjykimit të goditur me revizion. Këtë për arsye se sipas nenit 8 të Ligjit nr. 04/L-026 

për markat tregtare (LMT), të drejtat nga marka tregtare konsiderohen të drejtat pronësore 

dhe të njëjtat përbëjnë të drejta absolute. Kjo nënkupton se të gjitha palët e treta 

obligohen që të përmbahen nga përdorimi i paautorizuar i markës tregtare të regjistruar. 

Titullari i markës tregtare mund t’i ndaloj palët e treta që pa pëlqimin e tij të përdorin 

shenjën identike ose të ngjashme për mallrat apo shërbimet të llojit të njëjtë ose të 

ngjashme. Me regjistrimin e një marke të caktuar, bartësi i markës tregtare fiton të drejtën 

ekskluzive mbi markën tregtare. Përdorimi i paautorizuar i një marke tregtare si e drejtë 

ekskluzive e pronarit të saj sipas nenit 8 të LMT përmban shkelje të markës tregtare. 

Shkelja mund të bëhet me çdo veprim të ndërmarrë pa autorizimin e pronarit, përkatësisht 

kjo shkelje mund të bëhet gjatë kohës së vlefshmërisë së markës tregtare brenda territorit 

për të cilën ajo është e autorizuar. Në rastin konkret i padituri ka importuar pije alkoolike 

kontestuese pa autorizimin e paditësit si bartës i të drejtave nga marka tregtare e 

regjistruar e që përfaqëson shkelje të markës tregtare për çfarë arsye është aprovuar edhe 

kërkesëpadia e paditësit. 

 Sipas kësaj gjendje të çështjes Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se gjykata e 

shkallës së dytë në bazë të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike drejt ka 

zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale  me rastin e 

aprovimit e ankesës të paditësit duke e ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë dhe duke aprovuar kërkesëpadinë e paditësit. Aktgjykimi i goditur me revizion nuk 

përmban shkelje qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore të theksuara në 

revizion e as shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat gjykata e revizionit 

i vlerëson sipas detyrës zyrtare. 

 Paditësi në revizion i përsërit dhe parashtron çështjet të cilat janë vlerësuar para 

gjykatës së shkallës së dytë, gjatë shqyrtimit te kësaj çështje juridiko-civile e të cilat janë 

vlerësuar me rastin e marrjes së aktgjykimit nga gjykata e shkallës së dytë. Lidhur me 

këtë në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë janë dhënë arsye të 

mjaftuara juridike dhe faktike të bazuara në ligj të cilat i aprovon edhe kjo Gjykatë e 

revizionit.  

 Nuk mund të pranohet si i bazuar pretendimi në revizion se i padituri ka importuar 

mallrat origjinale dhe nga kjo arsye nuk shkelin të drejtat e markës së paditësit. Neni 8.1 i 
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Ligjit për Marka Tregtare përcakton se marka e regjistruar është e drejtë ekskluzive e 

pronarit të saj dhe se pronari i markës tregtare të regjistruar ka të drejtën të ndalojë palët e 

treta të përdorin pa lejen e tij. Sipas paragrafit 2 të të njëjtit nen parashihet se pronari i 

markës mund të ndalojë përveç të tjerave: vendosjen e shenjës në mallra apo në paketimet 

e tyre, hedhjen e mallrave në treg, afrimi i tyre për shitje dhe afrimi i shërbimeve duke 

përdorur këtë shenjë ose magazinimi i tyre për këto qëllime, përdorimi i shenjës gjatë 

importit apo eksportit të mallrave. Neni 8 i Ligjit për Marka Tregtare i jep paditësit – 

pronarit të drejtën ekskluzive për të eksportuar mallrat që mbajnë markat tregtare të 

regjistruara të paditësit dhe për të qenë i pari që i vendos këto mallra në tregun e Kosovës 

ose të autorizoj një palë të tretë për të bërë këtë. Bazuar në dispozitat e sipërcituara vetëm 

fakti i importimit dhe vendosja në treg të mallrave përkatëse pa autorizimin e bartësit të së 

drejtës së markës të regjistruar, sipas qëndrimit të kësaj Gjykate përmban shkelje të 

markës tregtare siç ka konkluduar drejt edhe Gjykata e Apelit.  

 Në rastin konkret gjykata e shkallës së dytë në arsyetimin e aktgjykimit të saj ka 

dhënë arsyet për faktet relevante të cilat gjykata e revizionit i trajton si të plota dhe të 

mjaftueshme edhe për të gjitha pretendimet të cilat janë parashtruar në revizion, prandaj 

pretendimet e revizionit në këtë drejtim kjo Gjykatë i vlerëson si të pabazuara, ngase 

arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë duhet të paraqet përgjigje në arsyet 

e revizionit, të cilat janë të mjaftueshme sipas qëndrimit të kësaj Gjykate, përndryshe 

përsëritja e arsyeve nga aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë do të ishte i 

panevojshëm. Në kontest nga lartcekurat kjo Gjykatë vlerëson si të pabazuara thëniet e 

revizionit për zbatim të gabuar të së drejtës materiale ngase Gjykata e Apelit në gjendjen 

faktike të vërtetuar në mënyrë të plotë drejt ka zbatuar të drejtën materiale  dhe atë 

dispozitat të ligjit për markat tregtare kur ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të 

saj. 

 Në bazë të asaj që u tha e me zbatim të nenit 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

                         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË  

                                E.Rev.nr.10/2018, më 18 korrik 2018  
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              Kryetari i kolegjit, 

                          Isa Kelmendi  

 


