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CAKTIMI I COPYRIGHT

Ky Caktim i Copyright (“Marreveshja”) eshte bere efektive me [DATE],
NDERMJET:

DHE:

[Emri I kompnise tuaj] ("Kontribuesi"), kjo kompani eshte organizuar dhe
ekziston ne baze te ligjeve ne fuqi te Republikes se Shqiperise me seli
qendrore ne:
[ADRESA JUAJ E PLOTE]
[Emri I Caktuesit] ("Caktuesi"), kjo kompani eshte organizuar dhe ekziston ne
baze te ligjeve ne fuqi te Republikes se Shqiperise me seli qendrore ne:
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DEKLARIME

Autori përfaqëson dhe garanton se është pronar i së drejtës së autorit në veprën e përshkruar si:
[PERSHKRIMI]

një kopje e së cilës është e bashkangjitur si Shtojca "A" ("Vepra e Autorizuar") dhe se Autori ka regjistruar
Zyrën e të Drejtave të Autorit ne [VENDI] dhe se Puna e Autorizuar është caktuar [NR. I REGJISTRIMI
TE COPYRIGHT].
Autori përfaqëson dhe garanton që Puna e Autorizuar është krijuar vetëm nga Autori pa përfshirjen e
ndonjë pale tjetër dhe se Autori ka të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin për te Drejten e Autorit dhe r një
fuqi te plote të pakufizuar për të caktuar të drejtat në dhe për punën e Autorizuar siç parashikohet në këtë
Marrëveshje.
1. KUSHTET
Kontribuesi me anë të kësaj marreveshje, në mënyrë të pakushtëzuar dhe të parevokueshme përcjell dhe
cakton të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin për të drejtat e autorit në Puna e Autorizuar së bashku me
të gjithë ekskluzivitetin e të drejtave që i janë dhënë pronarit të një poseduesi te Copyright sipas ligjeve të
së drejtës së autorit ne Republiken e Shqiperise. duke përfshirë, por pa u kufizuar në të drejtën për
riprodhimin, publikimin, adaptimin, modifikimin, shpërndarjen, krijimin e punimeve derivative bazuar në
veprën e autorizuar, dhe për të transmetuar punën e Autorizuar në mënyrë dixhitale ose me ndonjë mjet
tjetër.

Me kërkesë me shkrim të titullarit, Autori do të ekzekutojë çdo dokument shtesë që mund të kërkohet për
të konfirmuar këtë Marrëveshje dhe për të vendosur zotërimin e të Drejtave të Autorit në të Drejtën e
Copyright dhe caktimin e bërë në këtë dokument
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Autori kupton dhe pajtohet që pas kësaj Marrëveshjeje që Zotëruesi do të jetë pronari ekskluziv në dhe
në Punën e Autorizuar dhe si i tillë, Autorit nuk do të lejohet të përdorë veprën e Autorizuar ose të kryejë
ndonjë akt në lidhje me veprën e Autorizuar që do të shkelë të drejtat ekskluzive të Caktuesit si pronari i
vërtetë dhe i ligjshëm i të drejtës së autorit në Punën e Autorizuar.
NË DËSHMI TË KËSAJ, palët kanë ekzekutuar këtë Marrëveshje në datat e përcaktuara më sipër, me
njohuri të plotë për përmbajtjen dhe rëndësinë e saj dhe që synojnë të jenë të detyruara ligjërisht nga
kushtet e kësaj Marrëveshjeje.

KONTRIBUESI

PRONARI

Firma

Firma

Emri dhe titulli

Emri dhe titulli

Caktimi i Copyright

Page 2 of 3

© Copyright Biztree Inc. 2010. All rights reserved. Protected by the copyright laws of the United States & Canada and by international treaties. IT IS ILLEGAL AND
STRICTLY PROHIBITED TO DISTRIBUTE, PUBLISH, OFFER FOR SALE, LICENSE OR SUBLICENSE, GIVE OR DISCLOSE TO ANY OTHER PARTY, THIS
PRODUCT IN HARD COPY OR DIGITAL FORM. ALL OFFENDERS WILL BE SUED IN A COURT OF LAW.

SHTOJCA A
PUNA E AUTORIZUAR
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