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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

ZYRA SHQIPTARE PËR TË DREJTAT E AUTORIT 

 

 
Aktiviteti i Zyrës Shqiptare për të Drejtat e Autorit për      

periudhën Janar-Dhjetor 2012. 
 

 
 
Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit në përmbushje të detyrave të 
saj të cilat burojnë nga Ligji në fuqi për të drejtën e autorit dhe 
dokumentat e tjerë strategjikë ka zhvilluar këto aktivitete si më 
poshtë e ndarë sipas sektorëve: 
 
 

 PROJEKT –LIGJI PËR TË DREJTËN E AUTORIT DHE TË 

DREJTAT E LIDHURA ME TË.  

Prioriteti kryesor i Zyrës Shqiptare për të Drejtën e Autorit ka qënë 

puna me projekt-ligjin e ri, draft ligj në të cilin janë inkorporuar të 

gjitha komentet dhe sugjerimet e ardhura nga institucionet që 

merren me zbatimin e ligjit për të drejtën e autorit, ministritë e 

linjës si dhe nga të gjitha grupet e interesit. Projekt – ligji është 

dërguar në Ministrinë e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve për 

të vijur me pas hapat e tjerë procedurialë drejt miratimit 

parlamentar të tij. Afati i miratimit të këtij projekt –ligji ka qene 

dhjetor 2012. 

Ndërsa në lidhje me zbatimin e projekt-ligjit të Ri për të drejtën e 

autorit dhe ndërgjegjësimin e komunitetit të përdoruesve për 

detyrimet e tyre në bazë të ligjit, për edukimin mbi rëndësinë e IPR, 

ky është një proces dhe objektiv i cili është parashikuar të arrihet 

me zbatimin e aktiviteteve afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata. 
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 STRATEGJIA KOMBETARE E ZBATIMIT TE TE DREJTAVE TE 

PRONESISE INTELEKTUALE 

 

Ka vijuar zbatimi i aktiviteteve te parashikuara dhe te 

rekomanduara ne SKZPI 2010-2015. Nderkohe gjate muajit maj 

2012 eshte mbledhur grupi nderministror i punes i cili me VKM nr 

760 date 1 shtator 2012 “Per miratimin e Strategjise Kombetare te 

Zbatimit te te Drejtave te pronesise Intelektuale” eshte i ngarkuar 

me monitorimin e planit te punes dhe rezultateve te pritshme nga 

kjo Strategji. 

  

  PPRROOJJEEKKTTII    IIPPAA  22000088  ““AASSIISSTTEENNCCËË  TTEEKKNNIIKKEE  PPËËRR  FFOORRCCIIMMIINN  EE  

KKAAPPAACCIITTEETTEEVVEE    ZZBBAATTUUEESSEE  TTËË  ZZSSHHDDAA--SS  DDHHEE  PPAARRTTNNEERRËËVVEE  

TTËË  SSAAJJ””    

  

Fillimi i vitit 2012 ka qënë i fokusuar në përmbylljen e aktiviteteve 
të cilat ishin në kuadër të projektit IPA 2008, projekt i financuar 
nga fondet e BE-së.  
 
Ashtu sic Ju kemi bere me dije Zyra Shqiptare per te Drejtat e 

Autorit ka qene perftuese ne nje periudhe prej 18 muajsh e nje 

projekti te Bashkimit Europian IPA 2008 me TTiittuullll  ““AAssiisstteennccëë  

tteekknniikkee  ppëërr  ffoorrcciimmiinn  ee  kkaappaacciitteetteevvee    zzbbaattuueessee  ttëë  ZZSSHHDDAA--ss  ddhhee  

ppaarrttnneerrëëvvee  ttëë  ssaajj”” 

  

IInnssttiittuucciioonnii  KKrryyeessoorr  ppëërrffiittuueess::  ZZyyrraa  SShhqqiippttaarree  ppëërr  ttëë  DDrreejjttaatt  ee  

AAuuttoorriitt  

IInnssttiittuucciioonnee  ttee  ttjjeerraa  ppëërrffttuueessee::    AAggjjeennssiittëë  ee  AAddmmiinniissttrriimmiitt  KKoolleekkttiivv  

ttëë  ttëë  DDrreejjttaavvee  ttëë  AAuuttoorrëëvvee  ddhhee  ttëë  DDrreejjttaavvee  ttëë  TTjjeerraa  ttëë  lliiddhhuurraa//  

DDrreejjttoorriiaa  ee  PPëërrggjjiitthhsshhmmee  ee  TTaattiimmeevvee//  DDrreejjttoorriiaa  ee  PPëërrggjjiitthhsshhmmee  ee  

DDooggaannaavvee//  KKëësshhiillllii  KKoommbbëëttaarr  ii  rraaddiiooss  ddhhee  tteelleevviizziioonniitt  //  DDrreejjttoorriiaa  ee  

ppëërrggjjiitthhsshhmmee  ee  PPoolliicciissëë//  GGjjyyqqëëssoorrii//    

  



ANALIZA VJETORE 2012 – ZYRA SHQIPTARE PËR TË DREJTAT E AUTORIT 

OObbjjeekkttiivvii  ii  PPrroojjeekkttiitt    

  

Objektivi dhe qëllimi i projektit është të ndihmohet Qeveria Shqiptare 

në forcimin e sistemit të të Drejtës së Autorit në përputhje me 

Standartet Europiane. 

Fuqizimi i kapaciteteve të ZSHDA-së dhe partnerëve të saj në vargun 

e institucioneve me përgjegjësi në zbatimin e ligjit për të drejtën e 

autorit.  

Projekti ka qënë i organizuar në tre komponentë të tij: 

 

I:  Harmonizimi i Legjislacionit 

II: Forcimi i kapaciteteve administrative 

III:    Rritje e ndërgjësimit 

  

NNëë  2299  sshhkkuurrtt  22001122  kkaa  ppëërrffuunndduuaarr  pprroojjeekkttii  II  BBEE  IIPPAA  22000088  ““ppëërr  

ffoorrcciimmiinn  ee  kkaappaacciitteetteevvee  zzbbaattuueessee  ttëë  ZZSSHHDDAA  ddhhee  ppaarrttnneerrëëvvee  ttëë  

ssaajj””..  

  

PPrroodduukktteett  ee  kkëëttiijj  pprroojjeekkttii  jjaannëë  ssii  mmëë  ppoosshhttëë::  

  

--  PPëërrggaattiittjjaa  ee  pprroojjeekktt--lliiggjjiitt  ttëë  rrii  ppëërr  ttëë  DDrreejjttëënn  ee  AAuuttoorriitt  ddhhee  ttëë  

DDrreejjttaatt  ee  ttjjeerraa  qqëë  lliiddhheenn  mmee  ttëë””  

--  VVlleerrëëssiimm  ,,  ssuuggjjeerriimm  ddhhee  ppëërrggaattiittjjee  ee  ppaakkeettëëss  lleeggjjiissllaattiivvee  qqëë  

dduuhheett  ttëë  nnddrryysshhoojjëë  ppaarraallaalliisshhtt  mmee  lliiggjjiinn  ee  rrii  ppëërr  ttëë  DDrreejjttëënn  ee  

AAuuttoorriitt  ((KKPP,,  KKPPrrPP))..  

--  PPëërrggaattiittjjaa  ee  PPllaanniitt  ttëë  ZZhhvviilllliimmiitt  aaffaatt--ggjjaattëë  ttëë  ZZSSHHDDAA--ssëë  ssii  ddhhee  ttëë  

rriikkoonncceeppttiimmiitt  ttëë  ffuunnkkssiioonneevvee  ttëë  ssaajj  ddhhee  ttëë  mmiissiioonniitt  ttëë  ssaajj  ppëërr  ttëë  

aarrddhhmmeenn,,  dduukkee  ii  ddhhëënnëë  ttëë  nnjjëëjjttiinn  mmooddeell  mmee  zzyyrraatt  hhoommoollooggee  ttëë  

nnggjjaasshhmmee  nnëë  vveennddeett  ee  ttjjeerraa  ttëë  EEUU..  

--  TTrraajjnniimmee  ttëë  pplloottaa  ttëë  ssttaaffiitt  ttëë  ZZSSHHDDAA--ssëë    

--  TTrraajjnniimmee  ttëë  AAAAKK  eekkzziissttuueessee    

--  TTrraajjnniimm  ii  ggjjyyqqëëssoorriitt    

--  TTrraajjnniimmee  ttëë  eekkssppeerrttëëvvee  ttëë  iinnssttiittuucciioonneevvee  zzbbaattuueessee  ssii  DDooggaannaa--

PPoolliiccii  ––TTaattiimmee    
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--  TTuurr  sseemmiinnaarreesshh  nnddëërrggjjeeggjjëëssuueessee  nnëë  ttëë  1122  qqaarrqqeett  ee  vveennddiitt  mmee  

kkoommuunniitteettiinn  ee  ppëërrddoorruueessvvee  ttëë  pprroonnëëssiissëë  aarrttiissttiikkee,,  lleettrraarree  ee  

sshhkkeennccoorree    

--  FFuusshhaattëë  ppuubblliicciittaarree  mmee  vveennddoossjjee  ttëë  mmaatteerriiaalleevvee  pprroommoocciioonnaallee  ee  

iinnffoorrmmuueessee  nnëëppëërr  rrrruuggëëtt  ee  TTiirraannëëss,,  ppëërrggaattiittjjee  fflleettëëppaalloossjjeesshh,,  

bboottiimmee  nnëëppëërr  mmeeddiiaatt  ee  sshhkkrruuaarraa  ddhhee  pprreezzaannttiimmee  nnëë  aattëë  vviizziivvee..  

  

  

GGJJAATTEE  KKEESSAAJJ  PPEERRIIUUDDHHEE  66  MMUUJJOORREE  JJAANNEE  PPEERRFFUUNNDDUUAARR  KKEETTOO  

AAKKTTIIVVIITTEETTEE  NNEE  KKUUAADDEERR  TTEE  IIPPAA  22000088  

  

  EEsshhttee  ppeerrffuunndduuaarr  rraappoorrttii  ii  vvlleerreessiimmiitt  ttee  aakkttiivviitteettiitt  ttee  ZZSSHHDDAA  nnee  

ppeepprruutthhjjeett  mmee  ssttaannddaarrtteett  IISSOO  ddhhee  eesshhttee  ppeerrppiilluuaarr  nnjjee  rraappoorrtt  

mmbbii  nniivveelliinn  ee  ppeepprruutthhsshhmmeerriissee  ssee  kkeettyyrree  ssttaannddaarrtteevvee  mmee  

rrrreegguulllloorreenn  ee  bbrreennddssggmmee  ddhhee  mmee  ffuunnsskkiioonniimmiinn  ee  ZZSSHHDDAA..  

  EEsshhttee  ppeerrffuunndduuaarr  rraappoorrttii  vvlleerreessuueess  mmbbii  nneevvoojjaatt  ee  

iinnffrraassttrruukkttuurreess  ddhhee  tteekknnoollooggjjiissee  ssee  iinnffoorrmmaacciioonniitt  ttee  ZZSSHHDDAA  nnee  

ppeerrppuutthhjjee  mmee  ffuunnkkssiioonneett  ee  rreejjaa  qqee  ZZSSHHDDAA  kkaa  ttee  ppaarraasshhiikkuuaarraa  

mmee  lliiggjjiinn  ee  rrii  ””PPeerr  ttee  DDrreejjttaattee  ee  AAuuttoorriitt  ddhhee  ttee  DDrreejjttaatt  ee  ttjjeerraa  ttee  

lliiddhhuurraa  mmee  ttee””..  

  KKaa  ppeerrffuunndduuaarr  ssttrraatteeggjjiiaa  ee  KKoommuunniikkiimmiitt  ttee  ZZyyrreess  SShhqqiippttaarree  ppeerr  

ttee  DDrreejjttaatt  ee  AAuuttoorriitt  

  KKaa  ppeerrffuunndduuaarr  ffuusshhaattaa  ppuubblliicciittaarree  ee  ppaarraasshhiikkuuaarr  nnee  mmuuaajjiinn  

SShhkkuurrtt  mmee  iinntteerrvviissttaa  nnee  mmeeddiiaatt  ee  nnddrryysshhmmee  kkoommbbeettaarree,,  mmee  

vveennddoossjjeenn  ee  cciittyy--lliigghhtteevvee  pprroommoocciioonnaallee  kkuunnddeerr  ppiirraatteerriissee  nneeppeerr  

rrrruuggeett  kkrryyeessoorree  ttee  qqyytteettiitt,,  mmee  hhaarrttiimmiinn  ddhhee  pprriinnttiimmiinn  ee  

fflleetteeppaalloossjjeevvee  ddhhee  mmaatteerriiaalleevvee  ttee  rreejjaa  pprroommoocciioonnaallee  ttee  cciillaatt  jjoo  

vveetteemm  iisshhiinn  ssii  sseennssiibbiilliizziimm  nnee  lluufftteenn  kkuunnddeerr  ppiirraatteerriissee,,  ppoorr  

sshheerrbbyyeenn  eeddhhee  ppeerr  rrrriittjjeenn  ee  iimmaazzhhiitt  iinnssttiittuucciioonnaall  ttee  ZZSSHHDDAA..  

  EEsshhttee  pprreeggaattiittuurr  rraappoorrttii  ssttaattiissttiikkoorr  ii  ZZSSHHDDAA  

  EEsshhttee  zzhhvviilllluuaarr  nnee  ddaattee  1155  sshhkkuurrtt  nnee  aammbbjjeenntteett  ee  hhootteell  ””TTiirraannaa  

IInntteerrnnaattiioonnaall””  aakkttiivviitteettii  ppeerrmmbbyylllleess  ii  pprroojjeekkttiitt  kkuu  iisshhiinn  ttee  

pprraanniisshheemm  AAmmbbaassaaddoorrii  ii  BBEE  nnee  TTiirraannee  ZZ..  EEttttoorree  SSeeqquuii  ddhhee  
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MMiinniissttrrii  ii  MMiinniissttrriissee  ssee  TTuurriizzmmiitt,,  KKuullttuurreess,,  RRiinniissee  ddhhee  SSppoorrtteevvee  

ZZ..  AAllddoo  BBuummccii..    

  

NNëë  ppëërrffuunnddiimm  ttëë  pprroojjeekkttiitt  nnëë  kkuuaaddëërr  ttëë  IIPPAA  22000088  ssii  ddhhee  mmee  

pprreeggaattiittjjeenn  ee  rraappoorrttiitt  ppëërrffuunnddiimmttaarr  ttëë  ttiijj,,  uu  hhaarrttuuaann  ddhhee  

rreekkoommaannddiimmee  ppëërr  vvaazzhhddiimmëëssiinnëë  ee  zzhhvviilllliimmiitt  ddhhee  ffoorrcciimmiitt  ttëë  ZZSSHHDDAA--

ssëë  ddhhee  ttëë  ffuusshhëëss  nnëë  ppëërrggjjiitthhëëssii..  KKëëttoo  rreekkoommaannddiimmee  vviijjnnëë  eeddhhee  ppaass  

nnjjëë  nnjjoohhjjee  ttëë  tthheelllluuaarr  qqëë  eesskkppeerrttëëtt  ee  pprroojjeekkttiitt  ppaattëënn  mmee  rreeaalliitteettiinn  

sshhqqiippttaarree  ssaa  II  ttaakkoonn  zzbbaattiimmiitt  ttëë  ttëë  ddrreejjttaavvee  ttëë  aauuttoorriitt  ddhhee  ttëë  ddrreejjttaavvee  

qqëë  lliiddhheenn  mmee  ttëë  nnëë  SShhqqiippëërrii..  

  

RReekkoommaannddiimmeett  kkrryyeessoorree  jjaannëë  ssii  mmëë  ppoosshhttëë::  

  

11--MMiirraattiimmii  ppaa  vvoonneessëë  ii  pprroojjeekktt--lliiggjjiitt  ttëë  rrii  ddhhee  ii  kkuuaaddrriitt  lliiggjjoorr  

rrrreegguulllluueess  ppëërr  ffuusshhëënn..  

22--TTrraajjnniimmee  ttëë  mmëëtteejjsshhmmee  mmbbii  lleeggjjiissllaacciioonniinn  ee  rrii  ppëërr::  ssttaaffiinn  ee  ZZSSHHDDAA,,  

AAAAKK,,  GGjjyyqqëëssoorriinn  ssii  eelleemmeenntt  tteejjeett  ii  rrëënnddëëssiisshhëëmm  ppëërr  pprroocceessiinn  ee  

zzbbaattiimmiitt  ttëë  kkëëttyyrree  ttëë  ddrreejjttaavvee,,  iinnssppeekkttoorrëëtt  ee  ssttrruukkttuurrëëss  mmbbiikkëëqqyyrrëëssee  

ttëë  ttrreegguutt  ppëërr  sshhkkeelljjeett  nnëë  ffuusshhëënn  ee  IIPP,,  ddooggaannaatt  eettjj..  

33--FFuusshhaattaa  ttëë  ggjjeerraa  nnddeerrggjjeeggjjeessiimmii  mmee  ppeerrddoorruueess  ttee  pprroonneessiissee  

iinntteelleekkttuuaallee..  ((ggjjaattee  zzhhvviilllliimmiitt  ttee  sseemmiinnaarreevvee  nneeppeerr  qqaarrqqeett  ee  SShhqqiippeerriissee  

uu  vvuu  rree  nnjjee  nniivveell  sshhuummee  II  uulleett  II  iinnffoorrmmaacciioonniitt  mmbbii  ddeettyyrriimmeett  qqee  

bbuurroojjnnee  nnggaa  lliiggjjii))  

  

TTee  ggjjiitthhaa  kkeettoo  rreekkoommaannddiimmee  ddoo  ttee  jjeennee  nnee  ffookkuuss  ttee  aakkttiivviitteettiitt  ttee  

zzyyrreess  ttoonnee  nnee  vviijjiimm..    

  

  

  SSEEKKTTOORRII  II  RREEGGJJIISSTTRRIIMM  --    ÇÇEERRTTIIFFIIKKIIMM    --  IINNPPSSKKEETTIIMMIITT  

  

Në Zyrën Shqiptare për të Drejtën e Autorit janë depozituar për 
regjistrim-çertifikim të objektit të veprimtarisë, kontratave kalim të 
drejtash dhe e drejtë autori, për vitin 2012, gjithsej 181 (njëqind e 
tetëdhjetë e një) aplikime.  
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Kanë regjistruar objektin e veprimtarisë 13 (trembëdhjetë) 
subjekte që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në fushën botimit, 
krijimeve kinematografike dhe krijime të tjera audiovizuale, 
prodhimit, riprodhimit, shpërndarjes dhe dhe përcjelljes në publik 
të veprave muzikore, si dhe në fushën e transmetimeve dhe 
ritransmetimeve radio-televizive.  
Janë regjistruar dhe çertifikuar 51 (pesëdhjetë e një) 
kontrata/autorizime me objekt kalim të drejtash pasurore për 
veprat letrare, muzikore, kinematografike dhe audiovizuale, 
kontrata të lidhura ndërmjet autorëve/titullarëve të së drejtës dhe 
subjekteve, persona fizikë apo juridikë që ushtrojnë veprimtarinë e 
tyre në fushën e prodhimit, shpërndarjes, shitjes dhe çdo forme 
tjtër të përcjelljes në publik të veprave objekt kontrate. 
 
Janë regjistruar dhe çertifikuar 105 (njëqind e pesë) vepra sipas 
kategorive të përcaktuara në nenin 7 të Ligjit Nr. 9380, datë 
28.04.2005, “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura 
me të”, ku më të spikaturat janë në fushën letrare, publicistike, 
krijime shkencore, projekte, kompozime muzikore, krijime 
dramatike, kinematografike dhe krjime të tjera audiovizuale.  
 
Janë në proçes 12 (dymbëdhjetë) aplikime të depozituara, të cilat 
kanë mangësi në dokumentacion dhe aplikuesit janë njoftuar për 
plotësimin e dokumentacionit, me qëllim procedimin e mëtejshëm 
në zbatim  të Ligjit Nr.9380, datë 28.04.2005, “Për të drejtën e 
autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”.  
 
Në vitin 2012 ka patur vetëm një kërkesë nga subjektet prodhues 
për pajisje me Pullën Artistike të Zyrës Shqiptare për të Drejtat e 
Autorit. Sqarojmë se për shkak të mospërputhshmërisë së listës së 
veprave objekt të kontratës së shpërndarjes me kërkesën e subjektit 
për pajisje me Pulla, subjektit i është kërkuar të depozitojë 
dokumentacionin e plotë për proçedim të mëtejshëm. Në këto 
kushte kjo praktikë mbetet në proçes.  
 
Përsa i përket monitorimit të tregut nëpërmjet inspektimit dhe 
marrjen e masave administrative për subjektet që nuk kanë 
përmbushur detyrimet që burojnë nga Nr.9380, datë 
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28.04.2005, “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të 
lidhura me të” gjeni informacionin e detajuar si më poshtë: 
 

1. Inspektime, Konstatime, njoftime; 

 

Gjatë ushtrimin të kontrollit ndaj subjekteve tregtare, u monitoruan 

dhe u krye inspektimi në  15 (pesëmbëdhejtë) subjekte tregtare, të 

cilat tregtojnë pajisje kompjuterike dhe gjatë aktivitetit të tyre 

posedojnë, shpërndajnë, shesin programe kompjuterike për qëllime 

fitimi. Subjektet e inspektuara  janë monitoruar disa here nga 

Inspektorët e ZSHDA, ku dhe janë mbajtur proces-verbale 

përkatëse dhe janë sqaruar  në lidhje me detyrimet ligjore që ka çdo 

subjekt për zbatimin e të drejtës së Autorit. 

 

Nga ri-inspektimi i tyre vihet re se një pjesë e subjektet të kësaj 

kategorie, kanë reaguar pas informimit të ZSHDA-së, duke blerë 

programe të licensuara në ushtrim të aktivitetit të tyre tregtar, 

ndërsa një pjesë tjeter mbajnë në vitrina kompjutera pa sistem 

operativ ose me free-dos, dhe sistemet operative pa licencë 

instalohen me shitjen e kompjuterave. Nga kjo kategori janë 

gjobitur 8 (tetë) subjekte. 

 

Janë informuar mbi detyrimet në zbatim të Nenit 130/2 pika (dh) të 
LDA rreth 50 (pesëdhjetë) për të cilat janë mbajtur proçes-verbal 
informimi, subjekte tregtare që shfytëzojnë programe kompjuterike 
si Banka, Kompani Sigurimi, Spitale, Call Center, Shoqëri Tregtare 
etj. Janë bërë me dije të gjithë subjektet e kontaktuar mbi detyrimet 
që kanë kundrejt titullarëve të së drejtës, për çdo shfrytëzim të 
veprave, objekt i së drejtës së autorit. 
Subjektet përdorues të veprave, objekt i së drejtës së autorit dhe të 
drejtave të lidhura janë informuar mbi detyrimet që kanë kundrejt  
agjencive të administrimit kolektiv të licensuara nga Ministri i 
Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe që operojnë në mënyrë 
të ligjshme në terrritorin shqiptar (ALBAUTOR, AKDIE, FMAA, 
AMP) me qëllim lehtësimin e përmbushjeve të detyrimeve nga 
subjekte të tilla si: club-e, pub-e, bar- kafe, operatorë radio 
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televizivë etj. 
 

2. Konfiskime: 

 

Në zbatim të Urdhrit Nr. 1 Prot., datë 10.01.2012, u ngritën grupe 

të përbashkëta pune ndërmjet Zyrës Shqiptare për të Drejtat e 

Autorit (ZSHDA) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve (DPT), 

me objekt punë ushtrimin e kontrollit ndaj subjekteve tatim-

pagues, përdorues/shfrytëzues të pronësisë artistike, që tregtojnë 

dhe përcjellin në publik vepra që mbrohen nga e drejta e autorit  

dhe të drejta të tjera të lidhura me të, nga data 11 janar deri me 31 

mars 2012. Në bashkëpunim më Drejtorine e Tatimeve, (Task-

Force) janë realizuar disa inspektime të përbashkëta në Tiranë, 

Vlorë, Fier dhe Lushnje, ku janë konfiskuar në total 1972 ( një 

mijë e nëtëqind e shtatëdhjetë e dy) copë CD DVD, pirate. 

  

3. Masa administrative1 

 

Në subjektet ku janë konstatuar kundravajtje administrative janë 
vendosur masa administrative (gjobë) kundrejt 
përdoruesve/shpërndarësve të veprave të pronësisë artistike bazuar 
në Nenin 131 te Ligjit Nr. 9380 date 28.04.2005 dhe sipas pikes 
52 te VKM 232 date 19.04.2006. Një pjesë e masava 
administrative kundrejt subjekteve janë bazuar në ankimet e 
agjencive të administrimit kolektiv “Albautor” dhe “AKDIE”. 
Konkretisht: 

 

a) Masa administrative me gjobë, në total 202 

përkatësisht: 

 

 

-Bar-kafe                                                                        141 

masa; 
                                                 
1
 Shënim: Lidhur me masat administrative, të dhenat e mëposhtme përfshijnë dhe masat administrative të vendosura 

nga Inspektorët e ZRDA, përkatësisht për Qarqet Durrës dhe Elbasan.  
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 -Prodhues, qendra Tregtare & interneti 

 Sig-ship                                                                          17 

masa; 

-vidioteka                               12 masa; 

-Programe kopjuterike                                                    8masa; 

-Kabllor, TV                                      18 masa; 

-Radio                        3 masa; 

-Hotele                      1 masë; 

-Botues                                                     2 masa; 

 

 

 

4. Inspektimi i subjektit botues “Belina H”: 

 

Menjëherë pas marrjes dijeni nëpërmjet mediave për botimin në 

shqip dhe hedhjen në treg të librit të Adolf Hitler “Lufta ime” nga 

Shtëpia  Botuese “Belina H”,  Zyra Shqiptare për të Drejten e 

Autorit inspektoi veprimtarinë e subjektit në përmbushje të 

detyrimeve ligjore që burojnë nga Ligji  Nr.9380, datë 28.04.2005, 

“Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të” dhe 

konstatoi shkelje të të drejtave të autorit, në botimin e librit në 

gjuhën shqipe, pa asnjë kontratë me titullarët ë së drejtës. Subjekti 

u ndëshkua me gjobë 100.000 (njëqind mijë) Lekë për botimin e 

librit me titull: “Lufta Ime” të autorit Adolf Hitler. 

 

5. Inspektimi i subjektit botues “MIRGEEALB” sh.p.k: 

 

Bazuar në ankimin e depozituar në ZSHDA nga Z. Jaho Brahaj, 

autor i veprës me titull: “Flamuri Kombëtar Shqiptar”, regjistruar në 

ZSHDA me Nr. 66-RDA dt. 12.01.2012, kundër subjektit botues 

“MIRGEEALB”, ZSHDA ushtroi kompetencat ligjore për kryerjen e 

inspektimit në këtë subjekt në zbatim të LDA-së.  

Nga inspektimi rezultoi se subjekti “MIRGEEALB”, shtepi botuese 

dhe shtypshkronjë, kishte botuar veprën me titull “Flamuri 
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Kombëtar Shqiptar”, pa kontrate botimi me autorin e veprës dhe në 

kundërshtim me dispozitat ligjore. Kundrejt këtij subjekti u vendos 

masë administrative me gjobë, sipas Nenit 130/a të LDA, në vlerën 

100.000 (njëqind mijë) Lekë. 

 

Gjithashtu, Sektori Inspektimit, Regjistrim-Çertifikimit ka 
informuar verbalisht të interesuarit e paraqitur pranë Zyrës, si dhe 
ka përpiluar shkresa në përgjigje të kërkesave të subjekteve 
përdorues, titullarëve të së drejtës apo edhe institucioneve 
shtetërore mbi çështje të lidhura me të drejtën e autorit dhe të 
drejtat e lidhura.   

  

  

  SSEEKKTTOORRII  II  GGJJYYKKIIMMIITT  DDHHEE  AADDMMIINNIISSTTRRIIMMIITT  TTËË  AANNKKIIMMEEVVEE  

  

  
Procedimet administrative: 
 
Gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar 4 (katër) procedime 
administrative, nga të cilat: 
 
1 procedim vijon që nga viti 2011 dhe është pezulluar me kërkesë të 
palës së ankimuar, për shkak të çeljes së një procesi gjyqësor që ka 
lidhje me objektin e ankimit. (Ankimues subjekti prodhues 
“Albatrade Plus” dhe palë e ankimuar Radio “Eagle”).   
 
1 procedim është zhvilluar në bazë të kërkesës ankimore të 
paraqitur në muajin maj, por është zhvilluar vetëm një seancë 
dëgjomore, për shkak se u tërhoq kërkesa nga pala ankimuese, për 
t’u vazhduar pranë gjyqësorit. (Ankimues z. Zhani Ziçishti-aktor 
dhe palë e ankimuar Shoqëria e sigurimeve “Sigal”).   
 
1 procedim është zhvilluar në bazë të kërkesës ankimore të 
paraqitur në muajin tetor, por është pezulluar për shkak të 
mungesës së dokumentacionit që provon legjitimitetin e ankimuesit 
si trashëgimtar ligjor i autorit. (ankimues z. Luan Belegu, 
trashëgimtar i autorit Xhafer Belegu dhe palë e ankimuar shtëpia 
botuese “DDS”). 
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Procesi tjetër administrativ, vijon me thirrjen e palëve në proces. 
(Ankimues Z. Viktor Papa – autor vepre letrare  dhe  palë të 
ankimuara Gazeta “55” si dhe z. Mina Hysa) 
 
Problematika e ndeshur gjatë shqyrtimit të ankesave, është ajo që 
ka shoqëruar të gjitha procedimet administrative të zhvilluara deri 
më tani, si: 
 
-Paraqitja e disa kërkesave ankimore të paplota, pra jo në përputhje 
me 
përcaktimet e bëra në Kodin e Proçedurave Administrative; 

 
-Mosparaqitja e provave që në seancat e para nga pala ankimuese, 
për të vërtetuar cënimin e së drejtës së autorit/të drejtave të tjera të 
lidhura me të, e cila sjell zgjatjen e procedimit; 

 
Mosparaqitja në seancë administrative e palës së ankimuar e cila 
sjell zgjatjen e procesit administrativ. 
 
Proceset gjyqësore: 

 
Sektori i Gjykimit dhe Administrimit të Ankimeve (SGJAA) ka 
përfaqësuar ZSHDA-në në proceset gjyqësore të mëposhtme: 
 

 13 (trembëdhjetë) procese gjyqësore civile pranë Gjykatës 
së Rrethit Gjyqësor Tiranë për cenim të drejtash etj., nga të 
cilat:  
 
-Për 6 (gjashtë) procese është shpallur vendimi i kësaj 
gjykate. 
 
-Për 7 (shtatë) proceset e tjera vazhdon gjykimi pranë 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

 
 

 4 (katër) procese gjyqësore civile pranë Gjykatës së Apelit 
Tiranë, për të cilat është shpallur gjykimi në këtë shkallë. 
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Procese të tjera gjyqësore: 
 

Pas një korrespondence të gjatë zyrtare me Organet Tatimore dhe 

Ministrinë e Financave, ku këto institucione shprehen për 

mosvjeljen e gjobave të vendosura nga Inspektorët e ZSHDA-së 

(parashikuar në nenin 133 të Ligjit organik LDA) duke referuar për 

këtë Ligjin Nr.10279 datë 20.05.2010 “Për Kundravajtjet 

Administrative”, si dhe duke marrë parasysh faktin se këto gjoba 

kanë kaluar tashmë në Tituj Ekzekutivë që duhen ekzekutuar, gjatë 

muajit Mars 2012, nga ana e ZSHDA-së u ndërmor një iniciativë për 

dërgimin e fletë-gjobave të pa vjelura në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Tiranë për lëshim Urdhër Ekzekutimi. 

 

Nga SGJAA janë ndjekur seancat gjyqësore për lëshim Urdhër 

Ekzekutimi pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për ndjekjen 

e 64 (gjashtëdhjetë e katër) praktikave, për të cilat është  

shpallur vendimi i  kësaj gjykate. 

 

- 21 (njëzetëenjë) kërkesa janë pranuar nga gjykata. 

 

- 43 (dyzetëetre) kërkesa janë rrëzuar nga gjykata, duke e 

gjetur të pabazuar ligjërisht kërkesën në Ligjin  Nr.10279 datë 

20.05.2010  “Për Kundravajtjet Administrative” dhe duke 

arsytuar se janë organet tatimore ato që janë ngarkuar me 

vjeljen e gjobave të ZSHDA-së në bazë të nenit 133 të Ligjit 

organik LDA. 

 
Nga këto vendime për rrëzimin e kërkesës së ZSHDA-së, 18 

(tetëmbëdhjetë) prej tyre janë apeluar nga ZSHDA-ja, në 

shkallë të dytë. 

Afati për apelimin e vendimeve të tjera të rrëzuara është 

parashkruar, pasi këto vendime nuk janë zbardhur nga 

gjykata brenda afatit 5 ditor për ankim nga shpallja e vendimit  
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Vendimet e pranuara nga gjykata për lëshimin e Urdhrit, janë 

dërguar për ekzekutim pranë përmbaruesve dhe kanë arritur 

të ekzekutohen 3 gjoba.  

 
 Shqyrtimi i ankesave të gjobave: 

 
 
Gjatë këtij viti pranë SGJAA-së janë paraqitur  14 
(katërmbëdhjetë) ankimet e mëposhtme për Fletë-Gjobat e 
vendosura nga Inspektorët e ZSHDA-së. 
 

- 11 (njëmbëdhjetë) ankime, të cilat ose janë paraqitur jashtë 
afatit 10 ditor për ankimet e gjobave (neni 131 i LDA) ose nuk 
kanë qënë të plota dhe i është kërkuar ankimuesit të bëjë 
plotësimet sipas nenit 132 të LDA-së. Në kushtet e mosplotësimit 
të këtyre të fundit sipas ligjit, këto ankesa nuk janë marrë në 
shqyrtim të mëtejshëm. Në këtë mënyrë, këto 11 gjoba kanë 
kaluar në tituj ekzekutivë  dhe është kërkuar nga ana e ZSHDA-
së në gjykatë lëshimi i Urdhrit të Ekzekutimit përkatës. 

 
 
- Për 3 (tre) ankime është bërë shqyrtimi i plotë dhe janë 

përgatitur vendimet përkatëse për refuzimin e ankesës së gjobës. 
Deri më tani, asnjë prej këtyre vendimeve të ZSHDA-së nuk është 
ankimuar në gjykatë, pra 3 gjobat kanë kaluar në tituj 
ekzekutivë. Në këto kushte është kërkuar nga ana e ZSHDA-së 
në gjykatë lëshimi i Urdhrit të Ekzekutimit. 

 
 

Detyra të tjera: 
 
Gjatë kësaj periudhe, përgjegjësi i SGJAA: 
 
-Ka përfaqësuar ZSHDA-në në grupin ndër-institucional të kryesuar 
nga Zv/Ministri i METE-s për hartimin e Raportit vjetor për 
Politikat Tregtare të RSH në kuadër të raportit vjetor të Organizatës 
Botërore të Tregëtisë (OBT).  



ANALIZA VJETORE 2012 – ZYRA SHQIPTARE PËR TË DREJTAT E AUTORIT 

 
-Ka përfaqësuar ZSHDA-në në grupin ndër-institucional të kryesuar 
nga Zv/Ministri i METE-s për hartimin e Strategjisë Ekonomike të 
Vendeve të Europës Juglindore për vitin 2020. 
 
 
-Gjithashtu, Sektori në tërësi ka përmbushur me efikasitet të plotë 
edhe punën rutinë administrative të institucionit duke mbajtur 
korespondencën me subjektet (persona fizikë/juridikë apo agjenci 
të administrimit kolektiv) si dhe institucionet e ndryshme.  

  

  

  SSEEKKTTOORRII  II  MMOONNIITTOORRIIMMIITT  TTËË  AAGGJJEENNSSIIVVEE  TTËË  

AADDMMIINNIISSTTRRIIMMIITT  KKOOLLEEKKTTIIVV  PPËËRR  TTËË  DDRREEJJTTAATT  EE  AAUUTTOORRIITT  

DDHHEE  TTËË  DDRREEJJTTAATT  EE  LLIIDDHHUURRAA  

  

1. Kontrolli financiar i të ardhurave të krijuara nga agjencitë 
ekzistuese të të drejtave të autorit dhe shpërndarjes së tyre 
tek titullarët e të drejtës të autorit (anëtareve të vet). 
 
 Shqyrtimi i bilanceve të tre- agjencive më dt. 31/01/2012 

reflektoi: 
 

1. Parregullsi që i janë bërë me dije agjencive “Albautor”, 
“AKDIE” dhe “FMAA”, nderkohe vetem “FMAA” dhe “AKDIE” 
jane pergjigjur korespondences sone. 

2. “Albautor”  nuk është pergjigjur kërkesës sonë për të 
rregulluar parregullsite e saj ne lidhje me bilancin e vitit 
2011. 

 
 Shqyrtimi i bilanceve më dt. 31/03/2012 reflektoi të njëjtat 

parregullsi tek agjensitë. Këto parregullsi u janë bërë sërisht 
me dije agjencive përkatëse. Ende sot nuk ka një përgjigje 
zyrtare nga ana e agjencive “ALBAUTOR” në lidhje me vërejtjet 
e bëra. 

 
 Agjencitë nuk kanë kryer detyrimin e mbledhjes dhe 

shpërndarjes së të ardhurave ndaj komunitetit që ata 
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përfaqësojnë, në emër dhe për llogari të të cilave kanë 
mbledhur këto të ardhura të deklaruara. Qëllim dhe mision ky 
që pasqyrohet edhe në ligj.  
 

 E vetmja agjenci që ka bërë shpërndarje për komunitetin që 
ajo përfaqëson është “FMAA”. 

 
 Vlen për t`u përgëzuar agjencia “AKDIE” dhe “FMAA” për 

vetëdeklarimin e saktë. 
 

2. Kontrolli i kontratave/marrëveshjeve/autorizimeve të 
lëshuara prej agjencive dhe verifikimi i tyre pranë sektorit të 
rregjistrim çertifikimit.  
 
 Agjencia ALBAUTOR nuk i ka dhënë autorizim përdoruesve. 
 Nga ana e agjencisë “FMAA” autorizimet janë dhënë në bazë 

të marreveshjes me QKK-në. 
 Agjencia “AKDIE” ka depozituar te gjitha autorizimet të 

leshuara kundrejt subjekteve prane ZSHDA-së. 
 
 

 
3. Shqyrtimi i tarifave për përdorimin e veprave letrare, 

artistike dhe shkencore të paraqitura nga agjencitë e 
administrimit kolektiv. 
 
Së fundmi agjencitw kanw deklaruar dhe depozituar pranw 
Zyrws së të Drejtws sw Autorit, tarifat e reja, të miratuara nga 
Këshilli i Administrimit.  
 
 

4. Gjatë vitit 2012 janë kryer paralelisht me çështjet  e 
sipërpërmendura si vijon:  

 
5.1  Kam hartuar shkresa të cilat kanë pasqyruar përgjigje 

zyrtare agjencive mbi çështje të ndryshme. 
  

5.2 Është kërkuar llogari e vazhdueshme agjencive për të gjitha 
problemet që kemi hasur. 
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5.3 Kam adminstruar çështjet administrative të ZSHDA-së 

 
5.4 Është përgatitur një memo e detajuar për licensimin e 

Agjencisë “AMP”, pas shqyrtimit të dokumentacionit të saj. 
 

5.5 Kam marrë pjesë dhe kam ndjekur ecurinë në rastin kur 
janë thirrur Asambletë e Përgjithshme të agjensicë “AKDIE” 
dhe “AMP”, të cilët kanë kryer zgjedhjet e reja dhe kanë 
zgjedhur Këshillin e ri të Administrimit. 

 
5.6 Sektori i Monitorimit ka shtuar presionet për verifikimin e 

bilanceve të agjencive në detaje dhe për hir të së vërtetës 
janë vënë re një sërë parregullsish duke filluar me 
zbardhjen e të gjithë zërave të bilancit dhe pasqyrimin e 
tyre. 

 
 
5. Nw lidhje me problematiken qw hasin agjensitw. 

 

1. Procesi i shpërblimit të autorëve nga ana e agjencive është 
ende i vështirë për t’u arritur plotësisht, pasi të ardhurat e 
mbledhura nga këto agjensi janë shumë të ulta duke e bërë 
kështu në shumë raste të pamundur dhe mbulimin e 
shpenzimeve administrative. 
 
Agjencia “Albautor”, 

 

 Agjencia “Albautor”, rezulton të jetë agjencia më problematike, 
pasi nuk sjell asnjë informacion mbi kryerjen e aktivtetit të saj 
dhe për më tepër nuk ka përmbushur detyrimet statutore 
duke mos kryer mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme i cili 
është organ vendimarrës dhe që miraton aktivtetin e kësaj 
agjensie. 

 

 Kështu, Neni 27 i Statutit parashikon mbledhjen e Asamblesë 
së Përgjithshme të agjencisë në fund të çdo viti kalendarik (e 
mërkura e parë e muajit Dhjetor). 
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 Në vijim, Neni 29 i Statutit parashikon detyrimin e Asamblesë 
së Përgjithshme për të shqyrtuar çështjet që përfshihen në 
objektin e përhershëm të kësaj mbledhjeje. E pa zhvilluar 
prej një periudhe 2-vjeçare 
 

 Agjensitë e administrimit kolektiv të së drejtës së autorit dhe e 
të drejtave të lidhura me të, janë persona juridikë, që kanë si 
objekt të veprimtarisë së tyre mbledhjen e ardhurave për 
përdorimin e veprave dhe shpërdarjen e tyre të titullarët e 
të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me 
të, të cilët ia kanë kaluar këto të drejta për administrim 
agjencisë.   
 

 Deri në këto momente Albautori nuk ka kryer asnjë 
shpërndarje te titullarët e të drejtës së autorit dhe të drejtave 
të lidhura 
 
 

Në bazë të statutit të agjencisë neni 9 duhet shpërndarja e të 
ardhurave te titullarët e të drejtës së autorit dhe të drejtave të 
lidhura 
 

 Agjensitë e administrimit kolektiv të së drejtës së autorit dhe 
të drejtave të lidhura me të, janë persona juridikë, që kanë si 
objekt të veprimtarisë së tyre mbledhjen e ardhurave për 
përdorimin e veprave dhe shpërdarjen e tyre të titullarët e të 
drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me të, të 
cilët ia kanë kaluar këto të drejta për administrim agjencisë 
kjo shpërndarje nuk është kryer akoma, Në bazë të statutit 
neni 9 

 
1. Shuma e të ardhurave për vitin 2011 nga veprimtaritë e 

shfrytëzimit të pasqyruara në pasqyrat financiare nga agjensia 

“Albautor” është 3.720.342 lekë. 

 
2. Në mënyrë të vazhdueshme kësaj agjensie i është kërkuar 

informacion i detajuar lidhur me të ardhurat e grumbulluara, 
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e shoqëruar kjo nga autorizimet përkatëse dhe faturat 

tatimore shoqëruese të lëshuara nga subjektet përdorues, 

sërish ky një detyrim ligjor që buron nga ligji, si dhe me 

bilancin e dorëzuar në ZSHDA, për të dhënë spjegimet 

përkatëse lidhur me pasqyrat financiare të depozituara. 

 
3. Në bazë të marrëveshjes agjensia duhet të përdorë 25 % të të 

ardhurave, pra gjithsej për vitin 2011 shumën prej 930,085 

lekë, ndërkohë që shpenzimet e agjensisë për vitin 2011, (si 

shpenzime paga e personelit, shpenzime administrative, 

pagesa telefonash celular, pagesa drita ujë), shpenzime të 

tjera,  janë në shumën prej 2.735.229  lekë, pra kanë 

shpenzuar 1,805,144 lekë më tepër. 

Agjencia “AKDIE” 
 

Agjencia “AKDIE”, rezulton të jetë agjenci  problematike, 
 

1. Shuma e të ardhurave për vitin 2011 të pasqyruara në 

bilancin e agjensisë “AKDIE” janë 3.202.291 lekë, nga të 

cilat: 

 të ardhurat e mbledhura nga agjensia nga përdorimi i 

veprave për vitin 2011 janë në shumën 2.020.030 lekë, 

 Gjendje në arkë 1.100.408 lekë.  

 
2. Sipas verifikimeve të bëra në ZSHDA të autorizimeve që 

agjencia ka lidhur me përdoruesit rezultojnë si më poshtë : 

 

 Jane pajisur me autorizime dhe faturë TVSH-je 204 

subjekte në shumën 3.202.291 lekë . 

Ju risjellim në vëmendje që Agjensitë e administrimit kolektiv të së 
drejtës së autorit dhe e të drejtave të lidhura me të, janë persona 
juridikë, që kanë si objekt të veprimtarisë së tyre mbledhjen e 
ardhurave për përdorimin e veprave dhe shpërdarjen e tyre të 
titullarët e të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të 



ANALIZA VJETORE 2012 – ZYRA SHQIPTARE PËR TË DREJTAT E AUTORIT 

lidhura me të, të cilët ia kanë kaluar këto të drejta për administrim 
agjencisë.   
 
Deri në këto momente AKDIE nuk ka kryer asnjë shpërndarje te 
titullarët e të drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura.  
 
Pavarësisht, Ju duhet të zbatoni dizspozitat ligjore  të statutit dhe  
rregullores së agjencisë. 
 
Në bazë të statutit të agjencisë neni 19/20/21 duhet 
shpërndarja e të ardhurave te titullarët e të drejtës së autorit 
dhe të drejtave të lidhura. 
 
 
Shpenzimet e agjensisë për vitin 2011 janë në shumën 2.020.030 
lekë të përbëra nga paga dhe sigurime shëndetsore në shumën, 

amortizime, shpenzime te ndryshme etj.  
 

Agjensia "A.K.D.I.E." duhet të përdorë për shpenzimet e veta 25% të 
të ardhurave, pra 800,572 lekë, ndërkohë që ka shpenzuar 
2.020.030 lekë pra 1,219,458 lekë më shumë.  
 
 
Agjencia “FMAA” 
 
Agjencia “FMAA”, rezulton të jetë agjencia që ka përmbushur 
detyrimet në bazë të ligjit 

3. Shuma e të ardhurave për vitin 2011 të pasqyruara në 

bilancin e agjensisë F.M.A.A  janë   3,504,735 lekë, nga të 

cilat: 

 

 të ardhurat e mbledhura nga agjensia nga përdorimi i 

veprave për vitin 2011 janë në shumën 3.292.153 lekë, 

 
2. Shpenzimet e agjensisë për vitin 2011, shpenzime 

administrative, (qera e zyrës 12 muaj, pagesa telefonash 

celular, pagesa drita ujë ) janë në shumën prej 773.169 lekë.  
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3. Janë bërë shpërndarje të të ardhurave tek regjisorë/skenaristë 

anëtare të agjencisë, në bazë 112/d dhe neni 114 pika 

2/3/4, në shumën 2.651.600 lekë. 

 
Agjencia “AMP” 
 
Agjencia “AMP”, është  agjenci e sapo lincensuar dhe nuk ka 
dorëzuar akoma bilancin e saj të parë pranë Zyrës Shqiptare për të 
drejtën e Autorit, detyrim ky i parashikuar në ligjin për të drejtën e 
autorit. 
 
Në këto kushte, në ushtrim të kompetecave ligjore ZSHDA, 
bazuar në VKM-në Nr 232,dt 19.04.2006 “Për organizimin dhe 
fuksionimin e ZSHDA” përkatësisht, pika 14, nenit 116 të Ligjit 
nr. 9380, datë 28.04.2005 "Për të Drejtat e Autorit dhe të 
Drejtat e Tjera të Lidhura me të", 
 
Propozimin pezullimin e licenës së agjencive “Albautor” dhe 
“AKDIE” për periudhën 6- mujore, parashikuar në pikën 2 të 
Nenit 116, si afat i fundit i agjencive për përmbushjen e 
detyrimeve ligjore 
 

 
 

  SSEEKKTTOORRII  II  MMAARRRRËËDDHHËËNNIIEEVVEE  MMEE  JJAASSHHTTËË,,  PPUUBBLLIIKKUUNN  DDHHEE  

SSHHËËRRBBIIMMEEVVEE  MMBBËËSSHHTTEETTËËSSEE  

  

 

--  Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe ato me publikun  

  

NNëë  kkuuaaddëërr  ttëë  bbaasshhkkëëppuunniimmiitt  mmee  OOrrggaanniizzaatteenn  BBootteerroorree  ttee  PPrroonneessiissee  

IInntteelleekkttuuaallee  ggjjaattëë  vviittiitt  22001122  jjaannëë  zzhhvviilllluuaarr  kkeettoo  aakkttiivviitteettee::  

  

--  2244  pprriillll  22001122  ––KKoonnffeerreennccaa  ““55  vvjjeett  ee  DDrreejjttaa  ee  AAuuttoorriitt  nnëë  

SShhqqiippëërrii””..  KKyy  aakkttiivviitteett  uu  ffookkuussuuaa  kkrryyeessiisshhtt  mmee  pprreezzaannttiimmiinn  ee  

LLiiggjjiitt  ttëë  rrii,,  ppaassii  ssii  eekkssppeerrtt  II  ffttuuaarr  II  OOBBPPII  nnëë  kkëëttëë  aakkttiivviitteett  iisshhttee  



ANALIZA VJETORE 2012 – ZYRA SHQIPTARE PËR TË DREJTAT E AUTORIT 

eeddhhee  hhaarrttuueessii  kkrryyeessoorr  II  pprroojjeekktt--lliiggjjiitt  ttëë  rrii,,  pprrooff..  MMiihhaallyy  FFiiccssoorr..  

KKyy  aakkttiivviitteett  uu  mmbbëësshhtteetteett  eeddhhee  nnggaa  UUSSAAIIDD  ddhhee  pprroojjeekkttii  II  ttiijj  

RRrriittjjee  AALLBBAANNIIAA..  

  

OOBBPPII    kkaa    kkoonnttrriibbuuaarr    kkëëttëë  vviitt  eeddhhee  ::  

  

--  NNjjee  ttrraajjnniimm  22  ddiittoorr  ttëë  ggjjyyqqttaarrëëvvee  ttëë  TTiirraannëëss..  KKyy  ttrraajjnniimm  uu  

zzhhvviilllluuaa  nnee  ddaattee  1144--1155  qqeerrsshhoorr  22001122  nnee  TTiirraannee  ddhhee  mmoorreenn  

ppjjeessee  mmbbii  5500  ggjjyyqqttaarree..  

  

NNddëërrkkoohhëë  nnggaa  vviittii  ii  kkaalluuaarr  vvaazzhhddoonn  ppëërrggaattiittjjaa  ee  ssttuuddiimmiitt  ttëë  

mmbbëësshhtteettuurr  nnggaa  OOBBPPII--mmbbii  ““IImmppaakkttii  eekkoonnoommiikk  ttëë  iinndduussttrriivvee  ttëë  

bbaazzuuaarraannëë  ttëë  ddrreejjttëënn  ee  aauuttoorriitt  ddhhee  ttëë  ddrreejjttaatt  ee  ttjjeerraa  ttëë  lliiddhhuurraa  

mmee  ttëë,,  nnëë  eekkoonnoommiinnëë  sshhqqiippttaarree””..  

  

Në data 15-16 Tetor 2012, një delegacion i kryesuar nga Drejtori  i 
Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale  Z. 
Francis Gurry së bashku me Z. Michal Svantner, Drejtor i 
Divizionit për disa shtete të caktuara të Europës dhe Azisë zhvilluan 
një vizitë zyrtare në Shqipëri me krerë të lartë të qeverisë 
shqiptare.  
Z. Gurry Zhvilloi takime me përfaqësuesin më të lartë të ekzekutivit, 
Kryetaren e Parlamentit, si dhe takim me Drejtorin e ZSHDA, Z. 
Buëpapaj  dhe atë të Drejtorisë së Markave dhe Patentave. Vizita e 
përfaqësuesit më të lartë të Organizatës Botërore të Pronësisë 
Intelektuale Z. Gurry, organizatë, e cila e ka mbështetur ZSHDA-në 
dhe Shqipërinë me një sërë aktivitetesh të larmishme në fushën e 
IP, është e para në historinë e vendit tonë.  

  

Vizitë studimore në Hungari e zhvilluar gjatë muajit nëntor në 

Zyrën Shtetërore të Pronësisë Intelektuale ku mori pjesë 1 punonjës 

i ZSHDA-së. Qëllimi i vizitës ishte përfitimi i eksperiencave më të 

mira të kësaj zyre në lidhje me funksionimin e Organit të 

Arbitrazhit dhe të Mediacionit, si dhe njohjen në përgjithësi të 

funskionimit të kësaj zyre, detyrat e saj, kompetencat. Kjo vizitë u 

mbështet nga OBPI. 
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Përsa u takon trajnimeve dhe përmirësimit të kapaciteteve 

institucionale administrative dhe në këtë periudhe ka vazhduar 

bashkëpunimi me Microsoft dhe BSA Albania në lidhje me 

trajnimin e inspektorëve të ZSHDA-së përsa i takon identifikimit të 

programeve kompjuterike genuine.  

  

20-22 Nëntor 2012,  2 punonjës të stafit të Zyrës morën pjesë në 

një Ëorkshop mbi ”Zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale” 

në Danilovgrad, Mal i zi, organizuar nga Regional School of Public 

Administration (RESPA), ku ishin të pranishëm Zyra Shtetërore të 

Pronësisë Intelektuale të Vendeve të Ballkanit Perëndimor.  

  

  

  BBAASSHHKKËËPPUUNNIIMM  MMEE  GGIIZZ  ((PPRROOJJEEKKTT  II  MMIINNIISSTTRRIISSËË  SSËË  

PPUUNNËËVVEE  TTËË  JJAASSHHTTMMEE))::  

  

  NNjjëë  ppllaann  aakkttiivviitteetteesshh  ëësshhttëë  dduukkee  uu  pprreeggaattiittuurr  ppëërr  tt`̀uu  zzhhvviilllluuaarr  mmee  

GGIIZZ  nnëë  TTiirraannëë,,  kkrryyeessiisshhtt  ssaa  ii  ttaakkoonn  ttrraajjnniimmiitt  ttëë  ssttrruukkttuurraavvee  

zzbbaattuueessee  ssii  ddooggaannaa,,  ppoolliiccii,,  ggjjyykkaattaa  ee  iinnssppeekkttoorriiaattii  ii  ttrreegguutt..  

  

GGIIZZ  bbaasshhkkëëppuunnooii  mmee  ZZSSHHDDAA  nnëë  oorrggaanniizziimmiinn  ee  ttrraajjnniimmiitt  22  ddiittoorr  ttëë  

ggjjyyqqttaarrëëvvee  nnëë  ddaattaa  1144--1155  qqeerrsshhoorr  22001122..  

  

GGIIZZ  kkaa  oorrggaanniizzuuaarr  ggjjiitthhaasshhttuu  nnjjëë  vviizziittëë  eekkssppeerrttii  ssii  ddhhee  kkaa  oorrggaanniizzuuaarr  

nnjjëë  ëëoorrkksshhoopp  ddiissaa  ddiittoorr  mmee  KKrryyeeiinnssppeekkttoorreenn  SSlllloovveennee  ssaa  II  ttaakkoonn  

rreeffoorrmmëëss  rrrreegguullllaattoorree  ttëë  ttrreegguutt  ddhhee  oorrggaanniizziimmiitt  ttëë  iinnssppeekkttiimmiitt  ttëë  

ttrreegguutt  ppëërr  ccëësshhttjjeett  ee  pprroonnëëssiissëë  iinntteelleekkttuuaallee..  

  

  BBAASSHHKKEEPPUUNNIIMM  MMEE  OOSSBBEE  

  

NNëë  sshhkkuurrtt  ttëë  kkëëttiijj  vviittii  nnëë  bbaasshhkkëëppuunniimm  mmee  PPrreezzeennccëënn  ee  OOSSBBEE  nnëë  

TTiirraannëë  uu  oorrggaanniizzuuaa  nnjjëë  ttaakkiimm  mmee  mmeeddiiaann  ssaa  ii  ttaakkoonn  ccëënniimmiitt  ttëë  ttëë  

ddrreejjttaavvee  ttëë  aauuttoorriitt  nnëë  ffuusshhëënn  ee  ffoottooggrraaffiissëë..  
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  BBAASSHHKKËËPPUUNNIIMM  MMEE  UUSSAAIIDD  DDHHEE  PPRROOJJEEKKTTIINN  RRRRIITTJJEE  

AALLBBAANNIIAA::  

  

GGjjaattëë  kkëëttyyrree  mmuuaajjvvee  ëësshhttëë  vveennddoossuurr  nnjjëë  bbaasshhkkëëppuunniimm  ii  nngguusshhttëë  mmee  

UUSSAAIIDD  nnëëppëërrmmjjeett  pprroojjeekkttiitt  RRrriittjjeeAAllbbaanniiaa,,  bbaasshhkkëëppuunniimm  II  cciillii  kkaa  

nniissuurr  mmee  bbaasshhkkëëffiinnaanncciimmiinn  ee  ttyyrree  nnëë  sseemmiinnaarriinn  ee  ddaattëëss  2244  pprriillll  

22001122  ,,  kkuu  uu  bbëë  ddhhee  kkoonnssuullttiimmii  ppuubblliikk  II  lliiggjjiitt..  

  

KKyy  pprroojjeekktt  kkaa  ttrreegguuaarr  nnjjëë  vvëëmmeennddjjee  ttëë  mmaaddhhee  ppëërr  ffuusshhëënn  ee  pprroonnëëssiissëë  

iinntteelleekkttuuaallee  ddhhee  ëësshhttëë  kktthhyyeerr  nnëë  rroolliinn  ee  nnjjëë  nnddëërrmmjjeettëëssii  mmee  ttëë  ggjjiitthhëë  

aakkttoorrëëtt  ee  pprroonnëëssiissëë  iinntteelleekkttuuaallee..  

  

AAttaa  ssëë  bbaasshhkkuu  mmee  DDhhoommëënn  AAmmeerriikkaannee  ttëë  TTrreeggttiissëë  nnëë  mmuuaajjiinn  mmaajj  

oorrggaanniizzuuaann  nnjjëë  ttaakkiimm  mmee  ttëë  ggjjiitthhëë  aakkttoorrëëtt  ee  rrëënnddëëssiisshhëëmm  ttëë  cciillëëtt  

kkaannëë  rrooll  nnëë  zzbbaattiimmiinn  ee  ttëë  ddrreejjttaavvee  ttëë  pprroonnëëssiissëë  iinntteelleekkttuuaallee..  

KKyy  ttaakkiimm  ddoollii  mmee  kkoonnkklluuzziioonniinn  ssee  ddoo  ttëë  jjeettëë  nnjjëë  ssiisstteemm  mmoonniittoorruueess  

ppaarraalleell  II  zzhhvviilllliimmeevvee  ttëë  kkëëssaajj  ffuusshhee  mmee  qqëëlllliimm  rrrriittjjeenn  ee  vvëëmmeennddjjeess  ssëë  

ssttrruukkttuurraavvee  sshhtteettëërroorree  nnëë  kkëëttëë  ffuusshhëë..  

  

  BBAASSHHKKËËPPUUNNIIMMII  MMEE  DDHHOOMMËËNN  AAMMEERRIIKKAANNEE  TTËË  TTRREEGGTTIISSËË  

DDHHEE  MMIICCRROOSSOOFFTT  AALLBBAANNIIAA  

  

MMëë  ddaattëë  55  ddhhjjeettoorr  22001122  uu  zzhhiilllluuaa  KKoonnffeerreennccaa  VVjjeettoorree  ““MMbbrroojjttjjaa  ee  

PPrroonneessiissee  IInntteelleekkttuuaallee//  HHaarrmmoonniizziimmii  ii  lleeggjjiissllaacciioonniitt  sshhqqiippttaarr  mmee  aattëë  

ttëë  BBEE--ssëë  ddhhee  ssffiiddaatt  nnëë  ttëë  aarrddhhmmeenn””..  KKyy  eevveenntt  uu  mmbbëësshhtteett  nnggaa  

PPrroojjeekkii  RRrriittjjee  AAllbbaanniiaa,,  MMiiccrroossoofftt  eettjj..  

GGjjaattëë  aakkttiivviitteettiitt  uu  ppeerrffoorrmmuuaann  pprreezzaannttiimmee  ddhhee  kkaazzuussee  ttëë  sshhuummttaa  ttëë  

pprroonnëëssiissëë  iinntteelleekkttuuaallee  nnëë  ppëërrggjjiitthhëëssii..  ZZSSHHDDAA  bbëërrii  nnjjëë  pprreezzaannttiimm  qqëë  

ssjjeellll  kkuuaaddrrii  lliiggjjoorr,,  ii  cciillii  ëësshhttëë  ççuuaarr  tteekk  MMiinniissttrrii  ppëërr  ttuu  aapprroovvuuaarr  mmëë  

ppaass  nnëë  ppaarrllaammeenntt..    KKëëttëë  ppaanneell  ee  nnddeerruuaann  mmee  ppjjeessëëmmaarrrrjjeenn  ee  ttyyrree  

AAmmbbaassaaddoorrii  AAmmeerriikkaann  nnëë  TTiirraannëë  ZZ..  AArrvviizzuu  ddhhee  AAmmbbaassaaddoorrii  ii  BBEE--ssëë  

ZZ..  SSeeqquuii,,  ZZvv..  MMiinniissttrrii  ii  JJaasshhttëëmm  ZZ..  HHaaxxhhiinnaassttoo  ddhhee  ZZ..  BBoozzddoo,,  

ZZvv//MMiinniisstteerr  ii  MMEETTEE..    
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TTëë  ddyy  aammbbaassaaddoorrëëtt  tthheekkssuuaann  ssee  dduuhheett  bbëërrëë  sshhuummëë  nnëë  ffuusshhëënn  ee  

mmbbrroojjttjjeess  ssëë  ttëë  ddrreejjttaavvee  ttëë  PPII,,  ddhhee  ssee  bbiizznneesseett  aammeerriikkaannee  kkaannëë  

hhuummbbjjee  ttëë  mmëëddhhaa  ssaa  ii  ttaakkoonn  kkëëssaajj  ffuusshhee  ppëërr  sshhkkaakk  ttëë  ppiirraatteerriissëë  qqëë  

nnuukk  aarrrriinn  ttëë  kkoonnttrroolllloohheett  nnggaa  oorrggaanneett  ppëërrkkaattëëssee  rrrreegguullllaattoorree..    

  

  PPRROOCCEESSII  II  IINNTTEEGGRRIIMMIITT  

  

GGjjaattëë  kkëëssaajj  ppeerriiuuddhhee  ëësshhttëë  ppëërrddiittëëssuuaarr  PPllaannii  KKoommbbëëttaarr  ii  ZZbbaattiimmiitt  ttëë  

MMaarrrrëëvveesshhjjeess  ssëë  SSttaabbiilliizziimm--AAssoocciiiimmiitt..  

ËËsshhttëë  rraappoorrttuuaarr  nnëë  mmëënnyyrrëë  ppeerriiooddiikkee  ssaa  ii  ttaakkoonn  mmoonniittoorrmmiitt  ttëë  

pprrooggrreess  rraappoorrttiitt  ttëë  SShhqqiippëërriissëë  lliiddhhuurr  mmee  aannggaazzhhiimmeett  qqëë  aajjoo  kkaa  nnëë  

kkuuaaddëërr  ttëë  aannttaarreessiimmiitt  nnee  BBEE  ddhhee  ddeettyyrriimmeevvee  qqëëee  rrrrjjeeddhhiinn  nnggaa  MMSSAA..    

  

  MMIINNIISSTTRRIIAA  EE  IINNTTEERRGGRRIIMMIITT//  PPLLOOTTËËSSIIMMII  II  

FFOORRMMUULLAARRËËVVEE  TTËË  TTAAIIEEXX//KKEE  

 

Edhe në fillim të vitit 2012 Zshda ka plotësuar disa formularë tip 

për Asistencë Teknike të ofruar nga Komisioni Europian nëpërmjet 

TAIEX/KE. Nuk është konfirmuar asgje nga MIE, institucioni 

nëpërmjet të cilit kemi aplikuar. Ndihma e kërkuar ka qënë 

kryesisht e fokusuar në ëorkshope apo vizitë eksperti, kjo në 

kuadër të miratimit të  projekt- ligjit të ri për të drejtën e autorit 

dhe prezantimi tek institucionet zbatuese që merren me zbatimin e 

ligjit për të drejtën e autorit.  

 

 BASHKËPUNIMI MË ZYRËN E TË DREJTAVE TË AUTORIT 

DHE TË DREJTAVE TË PËRAFËRTA NË KOSOVË 

 

Ka filluar  të vendoset një urë bashkëpunimi dhe komunikimi me 

Zyrën e të Drejtave të Autorit në Kosovë, e cila ndodhet në varësinë 

e Ministrisë së Kulturës, pas vizitës që një grup nga kjo zyrë 

vizItuan ZSHDA në Shkurt të vitit 2012. Pritet që ky bashkëpunim 

të forcohet më tej në të ardhmen me organizimin e aktiviteteve të 

përbashkëta në fushën e PI. Kjo zyrë ka filluar publikimin e një 



ANALIZA VJETORE 2012 – ZYRA SHQIPTARE PËR TË DREJTAT E AUTORIT 

Reviste Periodike e cila do të botojë here pas here mendime dhe 

opinione nga stafi i ZSHDA-së.  

 

 

 MARRËDHËNIET ME MEDIAN DHE SHTYPIN E SHKRUAR 

Një ndër qëllimet kryesore të ZSHDA, është institucionalizmi dhe 

ngritja në një nivel të kënaqshëm i prezantimit të aktivitetit të saj 

në publik. Kjo Zyrë ka detyrim të saj, jo vetëm të realizojë 

transparencën ndaj publikut, por kryesisht të kryejë një proces 

sensibilizues, i cili të synojë rritjen e nivelit të njohurive dhe të 

përgjegjshmërisë, jo vetëm tek strukturat shtetërore zbatuese, të 

cilat do të lidhen në zinxhir bashkëpunimi me ZSHDA, por dhe ndaj 

operatorëve ekonomikë, mbajtësve dhe përdoruesve të pronësisë 

intelektuale (të drejtës së autorit) dhe komunitetit në përgjithësi për 

krijimin dhe kultivimin e një kulturë sa i takon fushën së të 

drejtave të autorit. 

 

SA I TAKON SEKTORIT TE FINANCES: 

 

Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit, institucion publik, në varësi 

të Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve  ka si objekt 

të saj mbikqyrjen dhe monitorimin  e të drejtave të autorëve dhe të 

drejtave të tjera të lidhura me të nga subjekte, persona 

fizike/juridike, privat a publik përdorues të pronësisë letrare, 

artistike, shkencore. 

 

Për vitin kalendarik 2012 Zyrës Shqiptare për të Drejtat e Autorit i 

është miratuar buxheti  në shumën prej 16.172.580 lekë, i detajuar 

si më poshtë:  

Fondi i pagave  (llog.600) në shumën 12,096,000 lekë, 

Fondi për sigurimet shoqërore (llog.601) në shumën 2,010,000 lekë, 
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Fondi për shpenzimet operative (llog.602) në shumën 1,244,442 

lekë, 

Fondi për investime (llog.231) në shumën 400,000 lekë. 

 

Për periudhën janar - dhjetor 2012 shpenzimet e Zyrës Shqiptare 

për të Drejtat e Autorit janë realizuar si më poshtë: 

 

Për pagat e punonjësve  janë shpenzuar lekë në shumën  prej 

11,903,636, pra me një realizim 98.4% 

Numri i punonjësve të ZSHDA për vitin 2012 është gjithsej 15 

punonjës, të miratuar me Urdhër të Kryeministrit nr. 105, datë 

6.5.2010 "Për disa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ndryshime në Urdhërin nr. 166, datë 17.11.2009 "Për miratimin e 

strukturës dhe të organikës së Zyrës Shqiptare për të Drejtat e 

Autorit"  

 

Për sigurimet shoqërore janë shpenzuar lekë në shumën prej 

1,918,554, realizuar në perqindje 95.4% 

 

Shpenzimet korente për periudhën janar - dhjetor 2012 janë 

realizuar në shumën 1,239,848 lekë, realizuar 98.4%    

 

Në zërin investime, (blerje pajisje ), nga  400,000 lekë të miratuara 

janë shpenzuar 400,000 lekë për blerje pajisje informatike dhe 

pajisje orendi zyre, pra investimet janë realizuar 100%. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zyra shqiptare për të Drejtat e Autorit siguron të ardhura nga ofrimi 

i shërbimeve të specializuara subjekteve të ndryshme, sipas tarifave 

të miratuara për këto shërbime në VKM nr. 343, datë 06.06.2007 

“Për miratimin e tarifave të shërbimeve që ofron Zyra Shqiptare për 

të Drejtat e Autorit”, ndryshuar  me VKM nr. 461, datë 16.4.2008, 

por në zbatim të VKM nr. 432, datë 28.06.2007 “Për krijimin dhe 

administrimin e të ardhurave që krijojnë institucionet buxhetore”, 

pika a, këto të ardhura derdhen tërësisht në buxhetin e shtetit, (të 
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ardhurat për periudhën janar – nëntor 2012 në shumën prej 

268,050, lekë) të detajuara si më si më poshtë: 

 

- nga shërbime të ndryshme 63,150 lekë, 

- nga pajisja me pullë artistike   4,900 lekë, 

- nga arkëtimimi i gjobave         200,000 lekë  

 

  


