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CERTIFIKATA E AUTORESISE

Kjo certificate autoresie (“Marreveshje”) eshte bere efektive me [DATE],
NDERMJET:

[EMRI I PUNONJESIT] ("Punonjesi"), person fizik me adrese si me poshte:
[ADRESA E PLOTE]

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]

Punonjësi i nënshkruar i jep këto përfaqësime dhe garanci për qëllim të sigurimit të kompanisë, dhe çdo
palë tjetër që mund të mbështetet në të, që Shoqëria ka të drejtë, titull dhe interes në disa Krijime Pronësore
mbi të cilat pretendohet pronësia nga Kompania. Punonjësi në mënyrë specifike ka ndërmend që
përfaqësimet dhe garancitë e përmbajtura këtu mund të mbështeten nga cilado palë që është duke
menduar për një blerje, licencë, të drejtën e shpërndarjes ose ndonjë interes tjetër në dhe në ndonjë
krijimtari PUNESORE të mbuluar me këtu.
PER KETE ARSYE, punonjësi i nënshkruar përfaqëson, garanton, pranon, certifikon dhe pajtohet si vijon:
1. Se punonjësi ka shqyrtuar me kujdes dhe ka hetuar secilën nga përfaqësimet, garancitë dhe
pranimet dhe rrethanat faktike të përfshira në secilën përfaqësim të tillë, garanci dhe pranime të
përcaktuara këtu.
2. Se Punonjësi i jep këto përfaqësime, garanci dhe mirënjohje me njohuri dhe qëllim të plotë që ata
mund dhe do të mbështeten nga palët e treta që hyjnë ose mendojnë për një marrëdhënie të
mundshme ligjore me Shoqërinë që përfshin Krijimet Pronësore.
3. Që Punonjësi është autori i krijimeve të patentuara të përshkruara në Ekspozitën "A" të
bashkangjitur këtu ("Krijimet e Punonjësve"); asnjë palë tjetër nuk kishte ndonjë kontribut apo
dorë në konceptimin, zhvillimin, krijimet, planifikimin ose reduktimin në praktikë të krijimeve të
punonjësve; dhe krijimet e punonjësve janë zhvilluar vetëm nga Punonjësi, në kohën e Punonjësit
dhe duke përdorur materialet e veta të Punonjësit, gjatë periudhave kohore të identifikuara pranë
Krijimit të Punonjësve të zbatueshëm siç përcaktohet në Shtojcen "A."
4. Se Punonjësi ishte një autor kontribues i krijimeve të patentuara të përshkruara në Shtojcen "B"
të bashkangjitur këtu ("Krijimet Kolektive"); vetëm palët e listuara në Shtojcen "B" pranë punës
përkatëse kishin ndonjë kontribut ose dorë në konceptimin, zhvillimin, krijimin, planifikimin ose
reduktimin në praktikën e krijimeve të punonjësve; dhe kontributet e Punonjësit në Krijimet
Kolektive janë zhvilluar vetëm nga Punonjësi, në kohën e Punonjësit dhe duke përdorur
materialet e Punonjësit, gjatë periudhave kohore të identifikuara siç është përcaktuar në
Shtojcen"B."
5. Për qëllime të kësaj, krijimet e punonjësve dhe kontributet e punonjësve në krijimet kolektive do
të referohen këtu si "Krijime te Patentuara".
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6. Punonjësi i ka caktuar të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin e punonjësve në dhe tek krijimet e
pronarit në Kompani dhe në pajtim me këto detyra, kompania ka fituar të drejtën e plotë, titullin
dhe interesin për dhe në krijimet e patentuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në (i) të
gjitha të drejtat e një patente të të drejtës së autorit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të gjitha
të drejtat ekskluzive të parashikuara nga ligjet ne fuqi te Republikes se Shqiperise, (ii) të gjitha
patentat, sekret tregtar dhe të drejtat e tjera pronësore të çdo lloji dhe tipi; të drejtën për të shitur,
dhënë me qira, licencuar, shkëmbyer, përcjellë dhe caktojë krijimet e pronarit, (iv) të drejtën për të
publikuar, shpërndarë, kopjuar, publikisht shfaqur dhe shfaqur çdo dhe të gjitha krijimet e pronarit,
vetëm ose në lidhje me veprat e tjera; v) të drejtën për të modifikuar, ndryshuar, përmirësuar,
përmirësuar, përmirësuar dhe krijuar vepra derivative të bazuara tërësisht ose pjesërisht në
krijimet e pronarit dhe (vi) të drejtën për të ndërmarrë çdo dhe të gjitha hapat e nevojshëm për të
siguruar dhe siguruar të drejtat e kompanive një s të lartpërmendura.
7. Me përjashtim të integrimit ose përdorimit të veprave ekzistuese të palëve të tjera të listuara në
Shtojcen "C" të bashkangjitur këtu, krijimet e pronarit nuk cenojnë ose nuk shkelin të drejtat
pronësore të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë, por jo kufizuar në patentat, markat tregtare, të
drejtat e autorit, sekretet tregtare, të drejtat e privatësisë, të drejtat morale ose të drejtat e tjera të
pronësisë të parashikuara në çdo ligj shtetëror.
8. Punonjësi ka pranuar dhe ka bërë një caktim të vlefshëm të një licence për të përdorur veprat
ekzistuese të përcaktuara në Shtojcen "C" në vazhdimësi, kudo në botë nga pronari i punëve të
para-ekzistuese të lartpërmendura.
9. Punonjësi nuk ka shfrytëzuar krijimet e pronarit për qëllimet e punonjësit ose për qëllimet ose
përfitimet e ndonjë pale tjetër përveç kompanisë.
10. Asnjë pretendim nuk është në pritje, është kërcënuar, por as për kalimin e kohës do të jetë në
pritje, kërcënim ose do të rritet që mund të ketë efekt të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në krijimet
e patentuar.
11. Krijimet e patentuara nuk u krijuan gjatë punësimit të Punonjësit për ndonjë punëdhënës tjetër
ose si punë për punësimin e ndonjë pale tjetër. Krijimet e Patundshmërive ose përdorimi dhe
shpërndarja e tyre, nuk do të cenojnë ndonjë mosmarrëveshje, moskërkim ose ndonjë besëlidhje
tjetër kufizuese të përfshirë në ndonjë marrëveshje pune ose marrëveshje tjetër që Punonjësi
mund të ketë pasur me ndonjë punëdhënës ose parti tjetër.
12. Të gjitha programet e patentuara të softuerit dhe mjetet e tjera të përdorura nga Punonjësi në
krijimin e krijimeve të patentuara ishin të licencuara në mënyrë të rregullt dhe të vlefshme për
përdorim nga Punonjësi dhe ishin përdorur brenda objektit të marrëveshjes së licencës në fuqi
gjatë krijimit të krijimeve patentuara.
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NË DËSHMI TË KËSA, Punonjësi ka ekzekutuar këtë Certifikatë të Autorizimit me njohuri të plotë të
përmbajtjes dhe rëndësisë së tij dhe me njohuri të plota që palët e tjera do të mbështeten në përmbajtjen
e saj, kur të marrin vendime të rëndësishme të biznesit dhe të hyjnë në transaksione të mundshme.

PUNONJESI

KOMPANIA

Firma

Firma

Emri dhe Titulli

Emri dhe Titulli
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SHTOJCA A
“KRIJIMET E PATENTUARA”
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SHTOJCA B
“KRIJIMET KOLEKTIVE”
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SHTOJCA C
“PUNET EKZISTUESE”
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