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Pronësia Intelektuale Udhëzues 

Ky Udhëzues e përcakton qëndrimin e Universitetit në lidhje me pronësinë e pronës intelektuale 

(PI) të zhvilluar nga stafi, studentët dhe të tjerët, së bashku me procedurat e vendosura për 

komercializimin e PI-së në pronësi të Universitetit. Ai përfshin të gjitha aktivitetet e lidhura me 

Universitetin, përfshirë kërkimin, inovacionin dhe edukimin e studentëve. 

 

Statusi i këtij Udhëzuesi 

Ky Udhëzues është përfshirë në mënyrë specifike në të gjitha kontratat e punës së punonjësve dhe 

çdo marrëdhënie juridike midis Universitetit dhe studentëve të tij. 

 

Pronësia Intelektuale (PI) 

Pronësia Intelektuale (PI) i referohet krijimeve mendore: shpikjeve, veprave letrare dhe artistike, 

simboleve, emrave, imazheve, dizajnëve të përdorura në afarizëm. Titullarët e këtyre të drejtave 

mund t’i ndalojnë të tjerët që t’i përdorin krijimet e tyre pa autorizim paraprak, ose mund të lejojnë 

shfrytëzimin dhe përdorimin e tyre në shkëmbim të kompensimit material për përpjekjet dhe 

investimet e tyre gjate gjithë krijimtarisë. 

Pronësia intelektuale ndahet në dy degë, “pronësinë industriale” dhe “të drejtën e autorit”. Për 

qëllime të këtij Udhëzuesi, çdo referencë tek Pronësia Intelektuale duhet të nënkuptohet se bëhet 

fjalë edhe për pronësinë industriale edhe për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta. 

Pronësia Intelektuale përfshinë të drejtën lidhur me: 

1. Patentat,  

2. Dizajnët industrial,  

3. Markat tregtare,  

4. Të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, 

5. Treguesit gjeografikë,  

6. Varietetet e reja bimore, tipografitë e qarqeve të integruara, dhe mbrojtjen nga konkurrenca 

e padrejtë. 

 

Ndërkaq për qëllimet e këtij Udhëzuesi, terminologjia e përdorur për pronësinë intelektuale dhe të 

gjitha shpikjet që rrjedhin si rezultat i bashkëpunimit të dhe me Universitetin përkufizohet si në 

vijim:  

"Pronësi Intelektuale" nënkupton të gjithë pronësinë intelektuale (pronësinë industriale dhe të 
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drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta) dhe çdo dhe të gjitha format e mbrojtjes që kanë një efekt 

ekuivalent ose të njëjtë me efektin çdo kund tjetër në botë të njohura nën ligjet e të gjitha vendeve 

dhe juridiksioneve, të regjistruara ose të pa regjistruara, duke përfshirë edhe aplikacionet për 

regjistrim ose dhënie të këtyre të drejtave, duke përfshirë pa kufizim: (a) markat tregtare dhe emrat 

tregtarë; (b) emrat e domenëve; (c) patentat; (d) të drejtat e autorit dhe të drejtat tjera të autorësisë, 

së bashku me të gjitha beneficionet që rrjedhin si rezultat i të drejtave morale (duke përfshirë edhe 

regjistrimet or aplikacionet për regjistrim); (e) topografitë e qarqeve të integruara dhe punimet e 

dizjanit (duke përfshirë edhe regjistrimet or aplikacionet për regjistrim); (f) sekretet tregtare dhe 

konfidenciale, informacionet teknike dhe biznesore; (g) softverët (duke përfshirë çdo kod 

burimorë, kodë punimi, dhe freskimin e tyre, dhe të gjitha dokumentet relevante, përdoruesi dhe 

manualet dhe/ose udhëzimet e funksionimit dhe të drejtat e autorit); (h) teknologji; (i) njohuritë 

(know-how); dhe (j) të drejtat në të dhënat dhe pronësinë ose pronësinë potenciale të produktit ose 

të dizajnit industrial, të drejtave të bazës së të dhënave, dizajnit të regjistruar dhe të drejtave të 

dizajnit. 

 

Parimet e Përgjithshme të Universitetit 

Në varësi të kushteve të caktuara të përmendura më poshtë: 

• Kur një anëtar i stafit ose studentëve krijon PI gjatë punësimit/studimit të tyre, Universitetit 

do t'i takojë ajo PI. 

• Kur një student krijon PI si pjesë e programit të tij akademik, studentit do t'i takojë ajo PI. 

• Përhapja e gjerë e PI-së është thelbësore për punën - dhe idenë - e universitetit. Në varësi të 

kushteve të përmendura më poshtë, Universiteti u ka dhënë anëtarëve të stafit dhe 

studentëve liri për të bërë botime akademike. 

• Universiteti e nxitë identifikimin e vazhdueshëm të PI-së me vlerë komerciale, mbrojtjen e 

duhur të saj dhe shfrytëzimin maksimal për përfitim të ndërsjellë ndërmjet stafit të 

Universitetit dhe studentëve. Në këtë kontekst duhet bërë me dije se shfrytëzimi tregtar (për 

shembull, në bazë të patentave) nuk kërkohet të jetë në papajtueshmëri me aktivitete 

akademike siç është botimi i punimeve akademike. 

 

  

Pronësia e PI-së dhe ndarja e përfitimeve 

Stafi 

• Çështja e pronësisë së shpikjeve, krijimeve, përgjithësisht - pronësisë intelektuale nuk është 

e regulluar me asnjërin nga ligjet që rregullojnë pronësinë intelektuale në Kosovë. Kjo 

gjithashtu nuk është e rregulluar as me dispozitat ligjore të ligjeve të Ministrisë së Arsimit 

që mbulon aktivitetet kërkimore, shkencore dhe aktivitetet e inovacionit. Prandaj, në këtë 

kontekst, qëndrimi i Universitetit përcakton parimet e përgjithshme, në atë që, nëse nuk ka 

marrëveshje specifike për të kundërtën, Universiteti në parim do të llogaritet se zotëron të 

gjithë pronën intelektuale të gjeneruar nga stafi i Universitetit gjatë punës së tyre në atë 

institucion. 

• Sidoqoftë, jo të gjitha PI-të e krijuara nga stafi gjatë punës së tyre i përkasin 

domosdoshmërisht Universitetit. Ekzistojnë dy përjashtime nga rregulli i përgjithshëm i 

përcaktuar më sipër: 

 

- Universiteti, sipas udhëzimit, mund të përcaktojë që kategori të veçanta të PI-së duhet t'i 

jepen stafit që i shkruan ato. Sidoqoftë, aftësia e Universitetit për të hequr dorë nga 

pretendimi i tij për PI është e kufizuar: 

- Pjesërisht për arsye financiare, por edhe sepse është një organ bamirës (dhe për këtë arsye 

i detyruar nga ligji të ketë PI), 

- Universiteti duhet të marrë të gjitha masat e arsyeshme që të kërkojë që t’i shtoj në 

maksimum kthimet e aseteve të tij (të cilat, natyrisht, përfshijnë PI-në). 

- Universiteti ka vendosur të mos ketë pretendime rreth të ardhurat të fituara nga stafi apo 
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studentët nga botimet akademike, për shembull të marra përmes botimit të një libri apo 

artikulli.  

- Disa PI bëhen nëpërmjet hulumtimeve apo kontratave të tjera të palëve të treta, kushtet e 

të cilave mund t'u japin palëve të treta (zakonisht financuesit) të drejta mbi disa apo tërë 

PI-të. (Në praktikë, të drejta të tilla të palëve të treta do të negociohen mes Universitetit 

dhe financuesit para se të nënshkruhet kontrata e hulumtimit në fjalë). 

 

Studentët 

 

Kryesisht, studentët që nuk janë të punësuar nga Universiteti do të zotërojnë çdo PI që ata krijojnë. 

Kur një student sponsorizohet nga një palë e tretë, studentit mund t'i kërkohet që t'i ndajë ndonë 

PI Universitetit apo sponsorizuesit, në përputhje me termat dhe kushtet që zbatohen për studentin. 

E njëjta gjë mund të zbatohet nëse studenti punon në një zonë ku Universiteti ka PI të vlefshme 

dhe/apo aty ku ekzistojnë marrëveshje me kompani tregtare në lidhje me rezultatet e kërkimit të 

financuar. Në raste të tjera, studentëve do t'u jepet mundësia t'i caktojnë vetë ndonjë PI 

Universitetit. Çdo student që zgjedh t'i caktojë PI-në e tij Universitetit, do të ketë të njëjtat të drejta 

si çdo shpikës siç përcaktohet në këtë udhëzues dhe duhet të ndjekë të njëjtat procedura siç 

përcaktohen në këtë udhëzues. Pavarësisht nga pronësia e PI-së, Universiteti kërkon qasje në të 

gjitha të dhënat e gjeneruara duke përdorur burimet e Universitetit dhe do të ruajë të dhënat 

origjinale kur studenti i kryen studimet. 

Kur ndonjë student gjeneron PI si pjesë e programit të tij akademik, ai do të jetë zotëruesi i 

vetëm i pronësisë së asaj PI-je përveç nëse:  

A. PI-ja u krijua si pjesë e një aktiviteti ku një palë e tretë kërkon pronësi (p.sh. kur në një 

vendosje studentësh organizatori kërkon pronësi ose kur hulumtimi sponsorizohet dhe 

sponsori kërkon pronësi). 

B. PI i krijuar nga studenti bazohet në PI-të ekzistuese të krijuara nga stafi i Universitetit. 

C. IP-ja e krijuar nga studentët krijohet bashkërisht me stafin e Universitetit. 

D. Studenti punësohet me një arsyetim specifik që për shkak të mjedisit të veçantë 

komercial ose të ndjeshëm ndaj PI-së pozicioni i tyre i PI-së ndryshon.  

 

 

Kur zbatohen përjashtimet A deri B më sipër, Universiteti do të ketë pronësi ekskluzive. Sidoqoftë, 

Universiteti është i përkushtuar të ndajë përfitimet nga shfrytëzimi i kësaj pronësie me studentin në 

përputhje me kornizën e përshkruar më poshtë nën titullin "Shfrytëzimi Komercial dhe Procesi" 

 

E. Për shmangien e dyshimit, kur studenti krijon PI jashtë programit të tij akademik por duke 

përdorur burimet e Universitetit në krijimin e PI-së, Universiteti do të jetë edhe në këtë rast 

pronari i vetëm. Kur Universiteti është pronari i vetëm i PI-së, studenti: 

F. Nuk mund të jetë, jashta përdorimit të domosdoshëm të programit të tyre akademik, 

licencoj apo transferoj ndonjë prej PI-ve të krijuara pa pajtimin e Universitetit. Çdo 

marrëveshje duhet të jepet përmes Shërbimit të Kërkimit dhe Inovacionit të Universitetit 

(SHKI). 

G. Do të përmbushë të gjitha hapat e mëtejshëm të nevojshëm për t'u siguruar që Universitetit 

i takojnë plotësisht të drejtat e tij. 

H. Kur studenti është pronari i PI-së, studenti i jep Universitetit një licencë falas, të 

parevokueshme, jo-ekskluzive, për të lejuar Universitetin të përfundojë angazhimet e tij 

ndaj studentit, që kanë të bëjë me mbikëqyrjen dhe vlerësimin e punës së studentit.  

I. Ndërsa Universiteti do të mbajë të drejtat e pronësisë në rast të botimit të tyre kur 

përmbajnë PI të Universitetit në përputhje me ato që u përmendën më sipër, Universiteti 

nuk do të bëjë asnjë pretendim tek të ardhurat e fituara nga ana e studentit nga botimet 

akademike. 
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Kushtet e pronësisë, përdorimit dhe pronësisë së PI-së 

• Kushtet e Universitetit për pronësinë, përdorimin dhe shfrytëzimin e PI-së janë krijuar që të 

pasqyrojnë qëndrimin e përgjithshëm në bazë të ligjit: Universiteti deklaron të drejtën e tij 

për pronësinë dhe përdorimin e të gjithë PI-ve të krijuara nga stafi gjatë punës së tyre, dhe 

po ashtu deklaron të drejtat e pronësisë dhe përdorimit të të gjithë PI-ve të krijuara nga stafi 

jashtë punës së tyre, në rast të përdorimit të konsiderueshëm të burimeve të Universitetit. 

Aty ku Universiteti ka pronësi, është i përkushtuar të ndajë me stafin dhe studentët në fjalë 

shpërblimet që rrjedhin nga shfrytëzimi i suksesshëm tregtar i PI-së së krijuar. 

 

• Në këtë kontekst, kushtet e mëposhtme specifike zbatohen për pronësinë, përdorimin dhe 

shfrytëzimin e PI-së: 

 

- Me përjashtim të rasteve kur parashikohet në kontratë me palën e tretë (për shembull, 

financuesin), përveç në rastet kur një individ është punësuar posaçërisht për qëllimin e 

krijimit të një botimi të veçantë akademik, dhe përveç kur botimi mund të rezultojë në 

humbjen e mundësisë për shfrytëzim tregtar, Universiteti lejon anëtarët e stafit dhe 

studentët të botojnë lirshëm PI-në e Universitetit në botime akademike dhe të mbajnë të 

gjitha të ardhurat nga ato botime. (Rastet e dyshimit ose rastet që kërkojnë interpretim 

duhet t'i referohen SHKI). 

- Në varësi të 13.1 më lart, Universiteti zotëron, dhe për këtë ka të drejtë të përdorë pa 

kufizime, të gjithë materialin që krijohet nga stafi gjatë orarit të punës dhe çdo PI që 

krijohet nga stafi jashtë orarit të punës por që mbështeten në përdorim të madh të burimeve 

të Universitetit.  

- Gjatë botimit të PI-ve të krijuara nga stafi dhe studentët, Universiteti, kurdo që është 

e mundur, do t'i japë mirënjohjen e duhur autorësisë së materialit. 

- Aty ku Universiteti shfrytëzon komercialisht PI-në e krijuar nga anëtarët e stafit apo 

studentët, do të ndajë një përqindje të të ardhurave që rrjedhin nga shfrytëzimi i tillë 

tregtar me autorët/shpikësit në përputhje me atë që thuhet më poshtë. 

- Nëse një anëtar i stafit ose student ka mosmarrëveshje rreth çështjes së PI-së p.sh. kur 

dëshiron të pretendojë pronësinë e PI dhe kur ai pretendim nuk pranohet brenda shkollës 

së tyre, ata duhet që në rastin e parë t'i drejtohen SHKI. SHKI pastaj do të konsultohet me 

të tjerët kur është e nevojshme, të tillë si Prodekani përkatës për Kërkime dhe Inovacione. 

Çdo mosmarrëveshje që nuk mund të zgjidhet, do t'i referohet për zgjidhje një paneli të 

përbërë nga ushtruesi i detyrës së Zëvendëskancelarit për Kërkime dhe Inovacion; ose 

Prodekanit për Kërkime dhe Inovacion i Fakultetit përkatës ose Prodekanit për mësim i 

Fakultetit përkatës; një anëtari të jashtëm të Këshillit të Universitetit të emëruar nga 

Këshilli. 

 

Shfrytëzimi Komercial dhe Procesi 

• Për qëllimet e këtij Udhëzuesi, shfrytëzimi tregtar është qëllimi kryesor i aktivitetit jashtë 

arsimit dhe misioneve themelore kërkimore akademike të Universitetit.  

 

• Mbrojtja dhe shfrytëzimi i PI-së me vlerë komerciale në emër të Universitetit mirret përsipër 

nga SHKI. Të gjitha zbulimet e shpikjeve, mbrojtjet zyrtare të PI-ve dhe rishikimet dhe 

miratimet e të gjitha transaksioneve që u japin palëve të treta të drejta dhe/ose qasje në PI-

të e Universitetit, duhet të rishikohen dhe menaxhohen nga SHKI i cili do i siguron të gjitha 

miratimet e duhura të Universitetit.  

 

• Kur Universiteti dhe anëtarët e stafit dëshirojnë të kërkojnë shfrytëzimin tregtar të ndonjë 

prej PI-ve të zotëruar në tërësi ose pjesërisht nga Universiteti, duhet ta bëjnë këtë përmes 
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SHKI i cili do të marrë pëlqimet e duhura sipas Skemës së Delegacionit të Universitetit. 

Mekanizmi i saktë për shfrytëzim ndryshon: në disa raste mund të jetë përmes një 

kompanie të re, licencimit, apo përmes ndarjes së të ardhurave ose caktimit të IP-së një 

pale të tretë.  

 

• Vendimet për ndarjen e përfitimeve nga shfrytëzimi i PI-ve do të merren brenda kornizës 

vijuese: 

 

- Individët në fjalë (prej këtu e tutje u referohet atyre me fjalën 'shpikësit') do t’u kërkohet që 

në fillim për të garantuar që ata dhe vetëm ata kanë kontribuar në krijimin e PI-ve në fjalë 

(dmth. PI specifike që do të formojë kriterin bazë për çdo licencë, shitje të PI-ve ose 

shpërbërje të kompanisë), dhe të pajtohen ndërmjet vete për shpërndarjen e pjesës së 

shpikësve të çdo të ardhure apo fitimi kapital që rrjedh nga shfrytëzimi i kësaj PI-je. Ata që 

identifikohen si shpikës mund të jenë personel akademik dhe personel i përafërt, personel 

ndihmës dhe pasuniversitar dhe studentë të tjerë të Universitetit.  

- Kur ndonjë kthim financiar fitohet përmes licencimit, caktimit ose marrëveshjeve të ndarjes 

së të ardhurave, shpikësit do të marrin një pjesë të të ardhurave neto nga shfrytëzimi (pasi 

të plotësojnë çdo shpenzim, përfshirë shpenzimet e përgjithshme të Universitetit), mbetjet 

që i takojnë Universitetit. Proporcioni maksimal që i paguhet shpikësit është 40% e të 

ardhurave neto. Kur një palë e tretë (p.sh. një financues apo organizatë partnere 

kërkimore/tregtare) ka të drejtë të marrë një pjesë të të ardhurave nga shfrytëzimi, përveç 

nëse përcaktohet ndryshe, të ardhurat e palës së tretë do të zbriten përpara shperndarjes së 

tyre tek Universiteti dhe shpikësit. 

- Në rastet kur formohet një kompani e re për të shfrytëzuar IP-në në fjalë, shpikësit do të 

pranojnë një interes të drejtë ekonomik në atë kompani (në shumicën e rasteve përmes 

aksioneve). Ndarja fillestare e interesave para investimeve të jashtme do të jetë: 

 

➢ Shpërbërja e kompanisë e bazuar në PI (d.m.th. i bazuar në PI të përcaktuar 

qoftë ajo e mbrojtur zyrtarisht apo jo): shpikësit nuk do të marrin më shumë 

se 40%. Kur një partner zyrtar i komercializimit është i përfshirë në 

zhvillimin e mundësisë, Universiteti mund të alokojë një pjesë të interesave 

të tij për atë partner. 

➢ Shpërbërja e kompanisë e bazuar në shërbime (testime, analiza dhe biznese 

të konsulencës) shpikësit do të marrin jo më pak se 40% dhe jo më shumë 

se 60%.  

• Kur Universiteti bën investime të mëtejshme në një shpërbërje, qoftë përmes parave të 

gatshme ose kontributit të lehtësirave ose shërbimeve të zbritura, kjo do të shndërrohet 

vetëm në kapital shtesë të Universitetit. 

• Pjesa e Universitetit në të ardhurat neto dhe çdo fitim kapital që rrjedh nga shfrytëzimi i 

PI-së, në përgjithësi, do të ndahet me vend-burimin e tyre (Fakultetin/ Shkollën) në të cilën 

u krijua PI. Pjesa do të përcaktohet nga udhëzimet e përcaktuara kohë pas kohe nga Grupi 

Ekzekutiv i Universitetit, por të ardhurat dhe fitimet kapitale që vijnë nga shfrytëzimi i PI-

së në çdo rast do t'i nënshtrohen një kontributi në Fondin e Ndërmarrjeve të Universitetit 

dhe fondeve të tjera qendrore të hartuara për të lehtësuar shfrytëzimin e PI-ve. 

• Çdo mosmarrëveshje në lidhje me ndarjen e përfitimeve që nuk mund të zgjidhet nga SHKI 

do t'i referohet për zgjidhje një paneli të përbërë nga ushtruesi i detyrës së Zëvendës-

Kancelarit për Kërkime dhe Inovacion; ose Prodekanit për Kërkime dhe Inovacion i 

Fakultetit përkatës ose Prodekani për mësim i Fakultetit përkatës; një i nominuar nga UCU 

i Leeds; dhe një anëtar i jashtëm i Këshillit të Universitetit i emëruar nga Këshilli. 

 

• Me pëlqimin e Dekanit ose anëtarëve të nominuar të Universitetit lejohet të përdorin PI për 

qëllime të kryerjes së konsulencës në përputhje me Udhëzimin aktual të Universitetit mbi 
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konsulencën. 

 

• Anëtarët e stafit duhet të marrin të gjitha hapat e arsyeshëm për të siguruar që PI-ja e 

Universitetit të mbrohet siç duhet, duke punuar me Shërbimin e Inovacionit të Hulumtimit. 

 

• Për të shmangur dyshimet, Universiteti pranon dhe pajtohet që në rast të ndonjë 

mospërputhje, ai është i detyruar nga përgjegjësitë e tij ligjore dhe detyrimet ndaj personelit 

të përfshira në ligjin e përgjithshëm që nuk mund të ndryshojnë nga këto kushte. 

 

Stafi akademik vizitorë 

• Në qoftë se nuk bien dakord për të kundërtën, akademikët ose studiuesit vizitorë do të 

trajtohen si anëtarë të stafit, për sa i përket pronës intelektuale që ata zhvillojnë përderisa 

gjenden në Universitet. Me fjalë të tjera Universiteti pretendon pronësinë e PI-së dhe 

shpërblen shpikësit në të njëjtën mënyrë si anëtarët e stafit të Universitetit. 

 

• Shumë studiues ose akademikë që e vizitojnë Universitetin kanë qasje në mjediset e 

Universitetit dhe informacione kërkimore që mund të jenë konfidenciale për një 

bashkëpunëtor të një pale të tretë, ose gjatë një projekti kërkimor ku PI-ja që del nga ai 

është e dedikuar ndaj një bashkëpunëtori ose financuesi tjetër. Universiteti duhet të sigurojë 

që të veprojë në përputhje me kushtet e financimit dhe çdo marrëveshje tjetër (të tilla si 

marrëveshjet e konfidencialitetit) që janë nënshkruar me ndonjë bashkëpunëtor ose 

financues. Fakultetet duhet të kenë më shumë procedura zyrtare për akademikët vizitorë që 

mirren me këto çështje. Kontaktoni ekipin e kontratave SHIK për informin dhe këshilla të 

mëtejshme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marrëveshja e Pronësisë Intelektuale 

 

 

Mes: 

 

*___________________, me lokacion në * ___________________(“Pronari”) 

 

DHE 

* ____________ ___________, me lokacion në ____________________ * 

(“Përfituesi”) 
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PAJTOHEN SI MË POSHTË: 

 

 

GJENDJA FAKTIKE: 

. .................................................................  Pronari zotëron ose ka të drejta mbi _________________ 

 Përfituesi i ka kërkuar pronarit të sigurojë një mostër të __________________ për Përfituesin. 

Neni 1 

PËRKUFIZIME 

 

Në këtë marrëveshje: 

Hetues do të thotë *_________________________________ 

“Material” do të thotë *_______________________________ 

PI e re nënkupton shpikjet (qofshin ato të patentueshme ose jo); zbulime; fakte; të dhëna; ide; mënyra, 

metoda ose procesi i __________________________; metoda ose parimi i __________________; - 

teknika; produkte; prototipet; procese; njohuri praktike; rutina; specifikime; vizatime; sekrete 

tregtare; metodat të teknologjisë; punime në lidhje me të cilat ekzistojnë të drejtat e autorit; dhe 

njohuri të tjera, që vijnë nga përdorimi i marrësit i ____________________________ 

Qëllimi do të thotë qëllime kërkimore. 

 

Neni 2 

SIGURIMI I ______________ 

 

Pronari do t’i sigurojë ______________ Përfituesit. 

2.2 Nëse Pronari kërkon rimbursimin e shpenzimeve vetjake të ______________ nga 

_______________ te Përfituesi, Pronari do të sigurojë një faturë për ato shpenzime vetjake, dhe 

Përfituesi do ta paguajë atë faturë brenda ___________________ ditëve. 

 

 

Neni 3 

POSEDIMI I ____________ 

 

3.1 Përfituesi garanton që ka aprovim rregullator, licencë ose pëlqim të nevojshëm ose të 

kërkuar nga ndonjë ligj, ose ndonjë agjenci qeveritare ose organ tjetër për të marrë dhe poseduar 

_______________________. 

3.2 Përfituesi bie dakord që vetëm _________________, dhe personat e mbikëqyrur nga 

Hetuesi, do të kenë qasje në ____________________ 

3.3 Përfituesi pranon që Hetuesi të jetë një punonjës i Përfituesit. 

3.4 Përfituesi bie dakord të mos transferojë ose lejojë transferimin e _______________, ose 

ndonjë pjese të _______________, te një person tjetër pa pëlqimin paraprak me shkrim të Pronarit. 
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Neni 4 

SIGURIA 

 

4.1 Përfituesi pranon që ______________ mund të jetë ____________ ose mund të përmbajë 

_________________, ose substanca të tjera që janë të rrezikshme ose të dëmshme për personat ose 

pronën. 

4.2 Përfituesi do të trajtojë dhe ruajë në mënyrë të sigurt, dhe do të bëjë që punonjësit e tij të 

trajtojnë dhe ruajnë ______________________ në mënyrë të sigurt dhe të arsyeshme ashtu që të 

parandalojnë ndonjë dëm të ndonjë personi ose prone. 

4.3 Përfituesi pranon se është në dijeni të të gjitha kërkesave për trajtimin dhe ruajtjen e sigurt të 

_________________ dhe ka të gjitha lehtësitë që kërkohen për trajtimin dhe ruajtjen e sigurt të 

______________________. 

Neni 5 

PËRDORIMI I MATERIALIT 

 

5.1 Përfituesi mund të përdorë _________________ vetëm për Qëllimin dhe nuk duhet të 

përdorë ______________ për ndonjë qëllim tjetër. 

5.2 Përfituesi do të jetë përgjegjës për përdorimin e __________________ nga punonjësit ose 

agjentët e tij. 

5.3 Përfituesi, për vete dhe agjentët e tij, merr përsipër të gjitha rreziqet që lidhen me 

përdorimin e _______________. 

5.4 Përfituesi nuk mund të përdorë __________________ për ndonjë qëllim komercial. 

5.6 Përfituesi nuk mund të përdorë ____________________ mbi njerëz. 

5.7 Përfituesi duhet të respektojë të gjitha ligjet dhe të gjitha kodet e sjelljes në fuqi, në lidhje 

me përdorimin e _________________. 

5.8 Kur kërkohet ndonjë miratim etik i ndonjë personi ose organi për të përdorur 

_________________, Përfituesi duhet: 

 (a) Të marrë atë miratim etik, dhe 

 (b) T’u përmbahet të gjitha kushteve të atij miratimi etik. 

5.9 Përfituesi nuk mund të paraqesë ndonjë kërkesë për patentë ose ndonjë kërkesë tjetër për 

mbrojtjen ligjore të ______________________, pa miratimin paraprak me shkrim të Pronarit. 

 

 

Neni 6 

PI E RE 

 

   6.1 Çdo PI e Re do të jetë në pronësi të Përfituesit. 

     6.2 Përfituesi nuk është i detyruar t'ia zbulojë PI-në e Re Pronarit, por mund ta bëjë këtë. 

 

** Sa i përket lejimit të transferimit dhe përdorimit të _____________ nga Përfituesi, Përfituesi do 

t'i zbulojë Pronarit çdo PI të Re në të cilën Përfituesi ka parashtruar një kërkesë për patentë dhe 

në këtë mënyrë i jep Pronarit një licencë të pakufizueshme, pa pagesë për këtë PI të Re vetëm 

për qëllime kërkimore. 
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Neni 7 

PUBLIKIMI 

 

7.1 Përfituesi mund të publikojë një letër që i referohet ______________ pa miratimin paraprak të 

Pronarit. 

7.2 Çdo botim i tillë duhet të pranojë pronësinë e Pronarit për ________________ dhe se Pronari i 

dha _______________ Përfituesit. 

 

 

Neni 8 

LIGJI I APLIKUESHËM 

 

8.1. Kjo Marrëveshje qeveriset dhe është e rregulluar në bazë të ligjeve pozitive të Republikës së 

Kosovës.  

8.2. Të gjitha mosmarrëveshjet, konfliktet apo pretendimet fillimisht do të tentohen të zgjidhen mes 

palëve. 

8.3. Të gjitha mosmarrëveshjet, konfliktet apo pretendimet që rrjedhin si rrezultat dhe në lidhje me 

këtë Kontratë, duke përfshirë çështjet në lidhje me kohëzgjatjen, shkeljen dhe përfundimin e kësaj 

Kontrate, do zgjidhen përmes procedures gjyqësore në Gjykatën Kompetente. 

 

Neni 9 

PA LICENCË 

 

Asgjë në këtë Marrëveshje nuk i jep Përfituesit ndonjë të drejtë ose licencë për të përdorur ose 

praktikuar ndonjë pronë intelektuale të zotëruar nga Pronari, me kusht që Pronari të mos zbatojë 

pronësinë e tij intelektuale kundër përdorimit të Materialit nga Përfituesi siç lejohet nga kjo 

Marrëveshje. 

 

 

NËNSHKRIMET E PALËVE 

NËNSHKRUAR në 

emër të 

 

 

* NËNSHKRUAR në 

emër të 

 

 

* 

Nënshkrimi  Nënshkrimi  

 

Emri dhe Mbiemri 

  

Emri dhe Mbiemri 

 

 

Data 

  

Data 

 

 

 


