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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1
Kërkesa duhet të përmbajë 
objektin, datën dhe 
nënshkrimin.

Aplikanti Po

2
Fotokopje Pasaporte ose 
Letërnjoftimi

Aplikanti Po

3 Mandatë pagese Banka Po

4
Kontrata e kalimit të të 
drejtës së autorit

Aplikanti Po

5 Prokurë përfaqësimi Noter Po

1 Ekstrakt i shoqërisë
Qendra Kombëtare e 
Biznesit

Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Ministria e Kulturës/ Drejtoria e 
të Drejtës së Autorit

Tiranë
Rr." Aleksandër Moisiu" Nr. 
76, Ish -Kinostudio 
"Shqipëria e Re" Tiranë

E hënë - e enjte, 08:00 - 
16:30
E premte: 08:00 - 14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i 
formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 
mundësi për dorëzimin e 
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

2 000 deri në 5 000 lekë Nuk ka
Në një bankë (ose në disa 
banka), jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

KARTELË INFORMATIVE

Regjistrimi i kalimit të të drejtave

Shqyrton dhe regjistron çdo aplikim për regjistrim të të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura me to, për subjektin 
aplikues, autor apo mbajtës i të drejtave të autorit mbi një vepër.

Pajisjen me certifikatë për kalim të  drejtash ekskluzive ose jo-eksluzive të të drejtës së autorit

Qytetar ose subjekt tregtar

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

Qytetar/ Individ : 

Subjekt tregtar : 

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

45 ditë

Certifikatë

Në varësi të afateve, të cilat  janë të parashikuara në kontraten e lidhur për kalimin e të drejtave

Në sportele                                Me postë                             E-albania                             Me e-mail

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Në sportele                                Me postë                 Web-i i Institucionit                     Me e-mail

Ligj Nr.35 Dt 31/3/2016 "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to;
VKM Nr.33 Dt 18/01/2017 "Për miratimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga Drejtoria për të Drejtën e Autorit" 
VKM Nr.34 Dt 18/01/2017 "Për procedurat e regjistrimit, të organizimit dhe klasifikimit të veprave të të drejtave të autorit.

Në platformën "Shqipëria që duam" 
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Ministria e Kulturës (MK)

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania: e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
DDA web: www.dda.gov.al
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00


