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CAKTIMI I TE DREJTAVE TE KONTRIBUESIT

Caktimi I te Drejtave te Kontribuesit (“Marreveshja”) eshte bere efektive me date [DATE],
NDERMJET:

[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]

DHE:

[Emri I pronarit] ("Pronari"), kjo kompani eshte organizuar dhe ekziston ne
baze te ligjeve ne fuqi te Republikes se Shqiperise me seli qendrore ne:
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[ADRESA E PLOTE]

DEKLARIME
a.

Pronari ka zhvilluar një Website të caktuar dhe programet mbështetëse të bazës së të
dhënave zakonisht te njohura si [Pershkrimi].

b.

Kontribuesi eshte nje kontraktor I pavarur I Pronarit dhe si I tille kontribuoi me sende të
caktuara për zhvillimin e një Website të tillë ku kontributi përbëhej nga [Pershkrimi].

c.

Është qëllimi dhe dëshira e palëve që Pronari të jetë pronari ekskluziv i Faqes dhe të gjitha të
drejtat e pronarit të përfshira aty, duke përfshirë, por jo kufizuar në të gjitha patentat, të
drejtat e autorit dhe pronat e tjera intelektuale.

PËR KËTË ARSYE, Kontribuesi me anë të kësaj marresveshje e bënë këtë transferim tek Pronari:
1. Kontribuesi me anë të kësaj marreveshje, në mënyrë të pakushtëzuar dhe të parevokueshme,
cakton të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin në dhe në faqen e internetit dhe në të gjitha
komponentët e tij, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, të gjitha elementet e saj që ishin produkti i
punës ose krijimi i kontribuesit, së bashku me të gjithë të drejtat ekskluzive të një pronari të së
drejtës së autorit sipas Ligjit për të drejtat e autorit [VEND], të drejtën për të publikuar, riprodhuar,
shfaqur publikisht, shfaqur, licencuar, krijuar vepra derivative bazuar, përkthyer, krijuar versione
të reja dhe publikime, në internet dhe te shfrytezoje këtë Website.
2. Kontribuesi pranon dhe pajtohet që të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale që rrjedhin nga
kontributi i kontribuuesit në faqen e internetit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të drejtat e
autorit, patentat, shpikjet, të drejtat e patentës, informatat konfidenciale, punën, njohuritë,
teknologjitë, teknikat, , skicat, sekretet tregtare, të drejtat e pronësisë intelektuale në mbarë
botën, proceset, të dhënat dhe të gjitha kontributet e tjera do të konsiderohen si pronë e pronarit
të Pronarit dhe të gjitha këto të drejta i caktohen pronarit.
3. Kontribuesi bie dakord që të ekzekutojë çdo dokument tjetër dhe të ndërmarrë veprime të tilla të
mëtejshme që kërkohen nga pronari për të konfirmuar dhe përsosur pronësinë e Pronarit të
Faqes dhe të gjitha kontributet që kanë qenë ose mund të jenë bërë nga Kontribuesi. Kontribuesi
përfaqëson dhe garanton se asnjë nënkontraktor nuk është shfrytëzuar për asnjë komponent të
kontributit të Kontribuesit dhe se të gjitha punët janë kryer ne menyre te ligjshme.
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4. Kontribuesi përfaqëson dhe garanton që asnjë vepër apo e drejte e paregjistruar nuk është
integruar në kontributet e Kontribuesit në Website dhe se Kontribuesi ishte krijuesi origjinal i një
pune dhe kontributi të tillë dhe se këto punë dhe kontribute nuk do të cenojnë të drejtat pronësore
të çdo pale tjetër. Në rastin kur ekzistojnë vepra para-ekzistuese të integruara në faqen e
internetit, pronarit i jepet licenca e vazhdueshme, pa pagesë, pa kushte, jo ekskluzive në të gjithë
botën për shpërndarjen, përdorimin, shfrytëzimin, publikimin, shitjen, licencën, shfaqjen, kopjimin
dhe pergatitjen e veprave derivative të bazuara mbi një punë të tillë para-ekzistuese.
5. Ky caktim do te bazohet dhe interpretohet nga ligjet e Republikes se Shqiperise dhe do të jetë i
detyrueshëm për trashëgimtarët dhe caktimet e Kontribuesit

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

DUHET TE NOTERIZOHET
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