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V.EK.nr.231/21 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje 

Ekonomike, me gjykatësin Faton Bajrami, duke vendosur në çështjen juridike të paditëses “G.” 

Sh.p.k, me seli në Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson V.B., avokat nga Prishtina, 

kundër të paditurës “Go.”, me seli në Ferizaj, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson F.H., avokate 

nga Prishtina, baza juridike e kontestit – shkelje e markës tregtare, vlera e kontestit e pa 

përcaktuar, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor të mbajtur me datën 16.07.2021, 

mori  këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia e paditëses “G.” Sh.p.k, me seli në 

Prishtinë, e paraqitur kundër të paditurës “Go.”, me seli në Ferizaj, me të cilën ka kërkuar që të 

vërtetohet se e paditura ka kopjuar emrin, dukjen dhe prezantimin e markës tregtare, ngjyrën e 

saj- ngjyra ari, si dhe vet mënyrat dhe pamjet e reklamimit të paditëses dhe se me këto veprime 

ka shkelur markën tregtare të paditëses duke lëshuar në qarkullim veturat/taxi nën markën e 

njëjtë si dhe duke ushtruar të njëjtën veprimtari sikur të paditësit dhe ka kërkuar nga gjykata ti 

ndalohet të paditurës ushtrimi i veprimtarisë transport i udhëtarëve dhe taksive nën emrin G. dhe 

nën markën tregtare me fjalë “GO.” me nr. aplikimi KS/M/2019/1011, markën figurative G. nr. 

aplikimi KS/M/2019/1012 dhe markën figurative G nr. aplikimi KS/M/2019/2013, si dhe të 

urdhërohet e paditura menjëherë të ndërrojë emrin dhe markën tregtare, konform dispozitave 

ligjore në fuqi. 

 

II. DETYROHET pala paditëse që të ia kompensojë të paditurës shpenzimet e 

procedurës në lartësi prej prej 884.00 €. 

 

 

 

 

A r s y e t i m i 



 Numri i lëndës: 2020:093960 
 Datë: 02.08.2021 
 Numri i dokumentit: 02054396 
 

2 (6)  

   
2
0
2
1
:0
6
4
3
1
2

 

 

         Paditësja, “G.” Sh.p.k, me seli në Prishtinë, përmes të autorizuarit të sajë në këtë gjykatë 

ka parashtruar padi kundër të paditurës “Go.”, me seli në Ferizaj, për shkelje të markës tregtare.  

 

Kjo gjykatë me aktgjykimin V.Ek.nr.374020 të dt.29.12.2020, ka vendosur në mënyrë 

meritore në këtë çështje juridike kontestimore e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit. Paditësja 

kundër këtij aktgjykimi ka parashtruar ankesë pranë Gjykatës së Apelit, Gjykata e Apelit me 

aktvendimin Ae.nr.27/2021 të datës 16.03.2021, e ka aprovuar ankesën e palës paditëse, e ka 

prishur aktgjykimin e kësaj gjykate dhe lëndën e ka kthyer në rigjykim pranë kësaj gjykate. 

 

Në padi, gjatë seancave dëgjimore të mbajtura dhe parashtrimet e dorëzuara ndër të tjera 

ka theksuar se paditësja ka të regjistruar kompaninë e tij në ARBK dhe ka selinë në Prishtinë dhe 

degët në Ferizaj e Fushë Kosovë, e njëjta ka të mbrojtura markat tregtare me fjalën “G. T.” me 

nr.KS/N/2019/1011, markën figurative “G.T.” me ngjyrë të arit me nr. të aplikimit 

KS/N2019/1012 dhe markën tregtare figurative “G” me nr. të aplikimit KS/M/2019/1013, në 

këtë drejtim paditësja sipas procedurave të kërkuara ligjore ka fituar të drejtën e saj që të ketë 

pronësi dhe të drejtë të shfrytëzimit të markave tregtare të lartcekura. Ka shtuar se paditësja dhe 

e paditura kanë lidhur kontratë për shitjen e 10 veturave, pranë zyrës noteriale të noterit Sefedin 

Blakaj në Prishtinë, në kontrata është cekur lënda e kontratës e cila ka përfshirë vetëm shitjen e 

10 veturave dhe në asnjë mënyrë nuk ka qenë në shitje marka tregtare e as ofrimi i shërbimeve 

të njëjta sikurse të shitësit. Paditësja është njoftuar nga klientët se e paditura që nga data 

01.06.2020, ka filluar ofrimin e shërbimeve të taksive GO. T. e që paraqet kopje dukshëm të 

ngjashme me markën tregtare G.T. duke u referuar në emër si dhe ofrimin e shërbimeve të njëjta 

auto- taksi sikurse paditësja. Paditësja në vazhdimësi ka kërkuar nga ana e të paditurës të largoj 

emrin dhe ngjyrën mirëpo nga ana e të paditurës nuk ka ekzistuar një gatishmëri e tille.  

 

Paditësja ka paraqitur edhe propozimin për caktimin e masës së sigurimit, të cilën në 

seancën e datës 23.09.2020, e ka tërhequr. 

 

Me parashtresën e datës 25.11.2020, ka bërë precizimin e kërkesëpadisë, ashtu që i ka 

propozuar gjykatës që të aprovoj kërkesëpadinë e paditëses, të vërtetohet se e paditura ka kopjuar 

emrin, dukjen dhe prezantimin e markës tregtare, ngjyrën e saj- ngjyra ari, si dhe vet mënyrat 

dhe pamjet e reklamimit të paditëses, me këto veprime ka shkelur markën tregtare të paditëses 

duke lëshuar në qarkullim veturat/taxi nën markën e njëjtë si dhe duke ushtruar të njëjtën 

veprimtari sikur të paditësit, ka kërkuar nga gjykata ti ndalohet të paditurës ushtrimi i 

veprimtarisë transport i udhëtarëve dhe taksive nën emrin G.T. dhe nën markën tregtare me fjalë 

“G.T.” me nr. aplikimi KS/M/2019/1011, markën figurative G.T. nr. aplikimi KS/M/2019/1012 

dhe markën figurative G nr. aplikimi KS/M/2019/2013, dhe të urdhërohet e paditura menjëherë 

të ndërroj emrin dhe markën tregtare, konform dispozitave ligjore në fuqi. 

 

              E paditura, me përgjigje në padi dhe gjatë seancave dëgjimore ka deklaruar se e 

kundërshton kërkesëpadinë e paditëses, ka theksuar se nuk qëndron pretendimi i paditëses se në 

aktin noterial i është ndaluar të paditurës zhvillimi i veprimtarisë taksi, e si lëndë e kontratës nuk 

ka qenë emri tregtar për arsye se e paditura asnjë herë nuk e ka përdorur e as nuk është thirrur në 
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emrin tregtar të paditëses, këtë e vërteton fakti se me datë 15.10.2020, ka regjistruar pranë 

ARBK-së biznesin në emrin tregtar G.T. Ka shtuar se paditësi ka pasur rastin të shpreh 

shqetësimin dhe të kundërshton lidhjen e kontratës për shitblerjen e automjeteve pasi e paditura 

ka prezantuar certifikatën e biznesit me emrin tregtar “G.T.” dhe paditësja ka qenë në dijeni se 

automjetet do të përdoren për transport të udhëtarëve taksi apo me atë emër, po ashtu ka shtuar 

se pas pranimit të vërejtjes për shkelje të markës tregtare i është përgjigjur se është i gatshëm të 

bëjë ndryshimin e emrit tregtar në “GO.T.” i cili emër ka dallime dhe domethënie tjetër. Më tutje, 

ka theksuar se nuk qëndrojnë pretendimet e paditëses se i është shkaktuar dëm nuk është i bazuar 

në asnjë provë, paditësja me qëllim që të paditurën ta pengoj në punë, të dëmton imazhin e 

biznesit dhe të njëjtit ti shkakton dëme materiale dhe jo materiale me qëllim që ta largon nga 

tregu për arsye se të njëjtin e konsideron si konkurrent potencial, është duke i bërë presion në 

mënyrë të vazhdueshme dhe është duke i përdorur të gjitha mundësit për të arritur qëllimin e tij, 

siç vërtetohet edhe nga veprimi pasues ku më datë 20.082020, ka ngritur kallëzim penal. 

   

            Paditësja, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetët në tërësi pranë pretendimeve 

në padi dhe parashtrime, konsideron se nga ana e të paditurës janë duke u shkelur markat tregtare 

të cilat janë të mbrojtura sipas vendimeve të organeve shtetërore. I ka propozuar gjykatës që ta 

aprovoj në tërësi si të bazuar padinë, të vërtetoj se pala e paditur ka kopjuar emrin, dukjen, 

ngjyrën , e njëjta të detyrohet që menjëherë të bëjë ndalimin e përdorimit të këtyre markave si 

dhe të obligohet pala e paditur që  aktgjykimin e kësaj gjykate ta bëjë shpallje publike në 

ndonjërën nga gazetat zyrtare. 

 

E paditura në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet pranë kundërshtimeve në tërësi 

si në përgjigjen në padi dhe në aktgjykimin e parë, po ashtu kundërshton në tërësi pretendimet e 

palës paditëse se me përdorimin e emrit tregtar Go.T. me logon kapela e Mbretit është duke bërë 

shkelje të markës tregtare të mbrojtur G.T. me logon G. Nga shikimi në vendimin 26264 rezulton 

se është i mbrojtur përfaqësimi i markës G. T. G ndërsa emri tregtar i të paditurës është Go. V. 

T. dhe ka logon me kapelën e mbretit që i bie të jetë krejtësisht ndryshe nga emri tregtar i 

mbrojtur, kjo vërteton se emri tregtar i të paditurës si në aspektin vizual dhe në aspektin aureal 

ka një dallueshmëri të madhe në mes tyre. Ka shtuar se e paditura iu ka përmbajtur zotimit si në 

letër përgjigje ndaj vërejtjes së paditëses duke bërë ndryshimet nga emri Go. V. T. në Go. V. T. 

ndërsa logo ka qenë krejt tjetër që nuk ka pas nevojë për ndryshim. Ka kërkuar nga gjykata që 

pas administrimit të provave të merr parasysh shkallën e dallueshmërisë në aspektin vizual po 

ashtu edhe në aspektin aureal dhe të refuzojë padinë si të pa bazuar dhe të lejojë të paditurën të 

punoj me emrin tregtar të regjistruar pranë ARBK-së   

 

Për ta vërtetuar në mënyrë të saktë dhe të plotë gjendjen faktike dhe besueshmërinë e 

kërkesëpadisë gjykata ka bërë administrimin e provave të lëndës përmes shikimit dhe leximit të 

tyre si në vijim: vendimi me nr.regj.26263 të dt.28.07.2020; vendimi nr.regj.26265 i 

dt.28.07.2020; vendimi nr.regj.26264 të dt.28.07.2020; certifikata për markë tregtare e 

dt.28.07.2020, me nr.regj.26264; certifikata me nr.regj.26265; certifikata me nr.regj.26263, me 

shikimin në foto dokumentacionin e prezantuar nga pala paditëse; kontrata e noterizuar sipas 

shenjës nr.LRP 4712/2020 pranë zyrës së noterit Sefedin Blakaj; parashtresën e paditëses 

drejtuar të paditurës në procedurë interne; foto dokumentacionin e dorëzuar nga e paditura. 
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Pas shqyrtimit dhe çmuarjes me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjitha provave 

së bashku, konform nenit 8 të LPK-së, dhe konstatimit të fakteve jo kontestuese, gjykata vërtetoi 

këtë gjendje faktike: 

 

 -Nga vendimi me nr.26263 të datës 28.07.2020, është vërtetuar se paditësja ka regjistruar 

markën tregtare G.T.. 

 

 -Nga vendimi me nr.26265 i dt.28.07.2020, është vërtetuar se paditësja ka regjistruar 

markën figurative “G” dhe ka të mbrojtur ngjyrën Ari. 

 

 -Nga vendimi me nr.26264 i dt.28.07.2020, është vërtetuar fakti se paditësja ka regjistruar 

markën figurative “G. T.” me shkronjën “G” mbi tekst dhe ka të mbrojtura ngjyrat ari, bardhë 

dhe zezë. 

 

-Nga çertifikata për markë tregtare e dt.28.07.2020, me nr.regj.26264, certifikata me 

nr.regj.26265 dhe certifikata me nr.regj.26263 gjykata vërtetoi se paditësja për markat e 

lartcekura ka fituar të drejtën e përdorimit të tyre.  

 

-Nga kontrata e noterizuar sipas shenjës nr.LRP 4712/2020 pranë zyrës së noterit Sefedin 

Blakaj, është vërtetuar fakti se paditësja i ka shitur të paditurës 10 vetura. 

 

- Nga shikimi në parashtresën e paditëses drejtuar të paditurës në procedurë interne, është 

vërtetuar fakti se paditësja i është drejtuar të paditurës se është duke bërë shkelje të markës së 

mbrojtur tregtare duke përdorur emrin “GO.V. T.”, dhe i ka kërkuar që të ndaloj vendosjen në 

qarkullim dhe ofrimin e shërbimeve të mëtejshme përmes emrit “GO.V. T.”. 

 

-Nga shikimi në përgjigjen e të paditurës të dt.18.06.2020, është vërtetuar vakti se e 

paditura e ka njoftuar paditësen se do të bëjë ndryshimin në emrin e kompanisë nga “Go. V. T.” 

në “G. V. T.”. 

 

-Nga shikimi në certifikatën e regjistrimit të të paditurës me numër identifikues 

811359547, është vërtetuar fakti se me datën 06.10.2020, e paditura ka regjistruar emrin tregtar 

“GO.V. T.”. 

 

 -Nga shikimi i foto-dokumentacionit  të dorëzuar nga të dy palët ndërgjyqëse janë 

vërejtur ngjashmëritë dhe dallimet në mes emrave tregtare/ logove të paditëses dhe të paditurës. 

 

         -Çështje relevante dhe po ashtu kontestuese në mes të palëve në procedurë, ka qenë ajo se 

e paditura me përdorimin e emrit tregtarë “G.V.T.”, a e shkel markën tregtare të paditëses 

“GOLDEN TAXI”.  

 

         Fillimisht gjykata thekson se marka tregtare si institucion juridik-tregtar dhe mbrojtja e saj 

në territorin e Republikës së Kosovës, është e rregulluar me Ligjin për Markat Tregtare (LMT), 
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si ligj bazë, të shpallur në G.Z të Republikës së Kosovës, nr. 10/24, të vitit 2011. Me nenin 5 të 

LMT janë përcaktuar shenjat që mund të mbrohen si markë tregtare, ku është përcaktuar si në 

vijim: “Markë tregtare mund të jetë çdo shenjë e cila mund të paraqitet grafikisht, në veçanti 

fjalët, përfshirë edhe emrat personal, skicimet, shkronjat, numrat, formën e mallrave apo 

paketimin e tyre, ngjyrat si dhe kombinimi i gjitha këtyre me kusht që shenjat e tilla të mund të 

dallojnë mallrat ose shërbimet e një ndërmarrjeje nga mallrat ose shërbimet e ndërmarrjeve 

tjera”. Pastaj me nenin 8 të LMT-së, është përcaktuar: 

 

1. Marka e regjistruar është e drejtë ekskluzive e pronarit të saj. Pronari i markës tregtare 

të regjistruar ka të drejtën të ndalojë palët e treta të përdorin pa lejen e tij: 

 

1.1. çdo shenjë, që është identike me markën tregtare, për mallra ose shërbime që janë 

identike me ato për të cilat është regjistruar marka tregtare; 

 

1.2. çdo shenjë që është identike ose e ngjashme me markën apo që, për shkak të 

njëllojshmërisë apo ngjashmërisë së mallrave ose shërbimeve, për të cilat përdoret shenja, me 

mallrat apo shërbimet, që mbulohen nga marka e regjistruar, mund të shkaktojnë konfuzion te 

publiku, ku përfshihet edhe mundësia e asocimit së shenjës me markën tregtare; 

 

1.3. çdo shenjë, që është identike apo e ngjashme me markën tregtare për produktet dhe 

shërbime të ndryshme nga ato për të cilat është regjistruar marka tregtare, kur kjo e fundit ka 

reputacion në Republikën e Kosovës dhe nga përdorimi i shenjës, pa shkak të arsyeshëm, 

realizohet një përfitim i padrejtë ose dëmtohet natyra dalluese apo emri i njohur i markës. 

 

2. Sipas paragrafit 1. të këtij neni, pronari i markës gjithashtu mund të ndalojë këto 

veprime: 

 

2.1. vendosja e shenjës në mallra apo në paketimet e tyre; 

 

2.2. hedhja e mallrave në treg, ofrimi i tyre për shitje dhe ofrimi i shërbimeve duke 

përdorur këtë shenjë, ose magazinimi i tyre për këto qëllime; 

 

2.3. përdorimi i shenjës gjatë importimit apo eksportimit të mallrave; 

 

2.4. përdorimi i shenjës në shkresa zyrtare dhe në reklamim. 

 

          Pastaj edhe me nenin 96 të LMT-së është përcaktuar se: Pronari i markës tregtare mund të 

parashtrojë padi në gjykatë për konstatimin e shkeljes së të drejtës se markës tregtare kundër 

personit i cili ka shkelur të drejtën e markës duke kryer pa autorizim njërën nga veprimet e cekura 

në nenin 8 të këtij Ligji. Mirëpo, në rastin konkret pas shqyrtimit të provave të lëndës dhe 

krahasimit të mostrave të markës tregtare të paditëses dhe emrit tregtar të paditurës, gjykata ka 

ardhur në përfundimin se kërkesëpadia është e pa bazuar pasi që emri tregtar i përdorur nga e 

paditura “G.V. T.” nuk shkakton shkelje të markës tregtare të paditëses “G.T.”, ngase elementet 

dalluese janë dominuese në relacion me ngjashmëritë që i kanë. Emërtimi- Logot e përdorura 
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nga palët ndërgjyqëse dallojnë dukshëm, marka tregtare e paditëses është e përbërë nga fjalët 

“G.T.” të shkruar horizontalisht dhe mbi fjalë ka të vendosur shkronjën “G” ndërsa emri tregtar 

i të paditurës është i përbërë nga fjalët “G.V.T.” fjalë të renditura vertikalisht dhe mbi to ka të 

vendosur kurorën e mbretit. Po ashtu, në logot reklamuese të vendosura në automjete janë të 

shënuar edhe numrat kontaktues të cilët janë të ndryshëm. Andaj gjykata duke pasur parasysh 

dallueshmërinë ndërmjet dy shenjave të përdorura si dallueshmërinë vizuale (në pamje), aureale 

(në dëgjim) dhe konceptuare vlerësoi se emri tregtar i përdorur nga e paditura nuk e shkel markën 

tregtare të paditëses. 

          Të gjithë faktorët e lartë cekur, sipas vlerësimit të gjykatës sjellin në përfundimin se emri 

tregtar i përdorur nga e paditura “GO.V.T.” me kurorën e mbretit të vendosur mbi tekst, nuk 

përbën shkelje të markës tregtare të të paditurës. Rrjedhimisht duke u bazuar në faktet dhe 

rrethanat e lartcekura si dhe në dispozitat ligjore të cituara më sipër, gjykata erdhi në përfundimin 

se kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar në ligj dhe të njëjtën e refuzoi në tërësi si të pa 

bazuar. 

             Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marrë në bazë të nenit 452.1 të LPK-së, 

sipas të cilit: “Pala e cila e humb kontestin tërësisht ka për detyrë që, palës kundërshtare dhe 

ndërhyrësit të saj, të ja kompensoj shpenzimet gjyqësore”. Në rastin konkret shpenzimet 

gjyqësore si detyrim i paditësit, përfshinë shumën prej 884.00 € dhe atë në emër të përfaqësimit 

për tri seanca shumën prej 676.00 euro (5x135.20), në emër të përgjigjes në masë të sigurisë 

shumën prej 104.00 €, dhe në emër të përgjigjes në padi shumën prej 104.00 €. 

 

Duke u bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar dhe konform dispozitave ligjore, gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Ekonomike 

V.EK.nr.231/2021, më datë 16.07.2021 

 

  G j y k a t ë s i,               

    Faton Bajrami 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese, Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, brenda afatit prej 7 ditësh, nga dita e dorëzimit të tij.  


