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PROKURE 

 

Unë, nënshkruesi:    

 

 

nëpërmjet kësaj prokure emëroj: 

 

 

të veprojë si Përfaqësues i tij/tyre në  

Republikën e Shqipërisë: 

 

a) në lidhje me çdo çështje të lidhur me 

Patenat për  Shpikje, si dhe për Patentat 

Shtesë. 

 

b) në lidhje me çdo çështje të lidhur me 

aplikimet, regjistrimet dhe ripërtëritjet e 

Markave Tregtare, Modelet dhe Dizenjot në 

emrin e tij/tyre. 

 
Në përmbushje të kësaj Prokure avokati në fjalë 

është në mënyrë të vaçantë i autorizuar dhe i 

pajisur me të drejta të marrë të gjithë 

informacionin, ankesat dhe njoftimet e tjera; të japë 

deklarata në emër të tij/tyre; të paraqesë ankesa në 

Zyrën e Patentave, në gjykata ose çfarëdo organi 

tjetër ose për ti tërhequr ato; të ngrejë objeksione; 

të apelojë si dhe të ketë të drejtë të përdorë masa të 

tjera ligjore ose ti tërheqë ato; ti drejtohet 

arbitrazhit; të betohet dhe të pranojë betimin; të 

marrë pjesë në ekzekutimin e vendimeve; të 

kërkojë masat e sigurimit gjyqësor si dhe ti anullojë 

ato; të bëj kompromis; të marrë para dhe vlera të 

tjera; të tërheqë çdo lloj kërkese ose të drejtë të 

regjistruar të pronësisë industriale; të kalojë ose 

ndryshojë pjesërisht ose terësisht këtë prokurë dhe 

të kryejë përgjithësisht gjithçka që është e 

nevojshime në bazë të ligjeve për te siguruar 

dhënësin e privilegjeve të përmëndura më lartë.  

 

   

  Place and Date: 

   Signature: 

Name of the person signing and position: 

Company stamp (seal): 

 

 

 

 

 

 

POWER OF ATTORNEY 

 

The undersigned: 

 

 

hereby constitute and appoint: 

Krenar Loloci 

 

to act as his/their Agent in the Republic of Albania 

 

 

a) in respect of any matter related to Patents 

of Invention, as well as for Patents-in-Addition. 

 

b) in respect of any matter related to 

Trademark, Model and Design applications, 

registrations and renewals in his/their name. 

 
 

In the execution of this Power of Attorney the said 

attorney is specially authorized and empowered to 

receive all communications, plaints and other notices; to 

give declaration in his/their name; to lodge plaints with 

the Patent Office, the courts and any other Authorities in 

any Penal or Civil Proceedings, or to withdraw the 

same; to raise objections; to appeal and to have recourse 

to other legal measures and to withdraw the same; to 

submit to arbitration; to offer and to accept oath; to 

attend the execution of sentences; to apply for judicial  

securities and to cancel the same, to compromise; to 

receive money and other valuables; to withdraw any 

application and any registered right of industrial 

property, to substitute all or any part of the present 

power; and to do generally all that may be necessary 

according to the laws to secure the grantor of the 

privileges above mentioned. 

 

 

 

 

 


