
FORMULAR APLIKIMI 

PER TRANSFERIM TEK NJE REGJISTRUES I RI 

I. Çdo aplikues që kërkon të transferojë një emër domain-i të regjistruar më parë nga një Regjitrues tek një Regjistrues tjetër, 

duhet të plotësojë këtë formular dhe ta dërgojë tek ky i fundit me: Fax ose E-mail (të skanuar) ose Postë sipas detajeve më poshtë: 

Ky formular është i vlefshëm vetëm në rast transfremi të një emër domain-i me dëshirën e poseduesit aktual  

 

II. Emri i domain-it të regjistruar dhe deklarimi për kryerjen e transferimit te tij: 

 
1. EMRI I DOMAINIT 

.al .edu.al .com.al .org.al .net.al 
                                

                                

Pasi të keni shënuar me kryq zonën përkatëse, plotësoni me gërma kapitale emrin e domain-it. 
 

2. Të dhënat në lidhje me POSEDUESIN AKTUAL dhe deklarimi i tij 

Subjekti aplikues:   
 

Statusi:          person/individ person juridik privat person fizik tregtar  institucion/të tjera 

Numri i regjistrimit të subjektit në organet fiskale (NIPT ose Kod fiskal):                                                       

Emër Mbiemër i përfaqësuesit ligjor:      

Dokument identifikues:  

 
Pasaportë ose Letër njoftimi  ose Çertifikatë personale  

 

Si posedues aktual i emrit të domain-it, deklaroj me dëshirën time të plotë transferimin tek Regjistruesi i poshtëshënuar në 

përputhje me nenet e Rregullores e të gjitha të drejtave dhe detyrimeve, që rrjedhin nga posedimi i emrit të domain-it të 

mësipërm. 

Deklaroj se kam shlyer të gjitha detyrimet financiare ndaj Regjistruesit të mëparshëm. 

                Emër Mbiemër i poseduesit aktual:  Vendi:    

Nënshkrimi i poseduesit aktual:   Data:  . .  

 

3. Të dhënat në lidhje me REGJISTRUESIN E RI dhe deklarimi i tij 

 

Regjistruesi:   

 

Numri i regjistrimit te subjektit në organet fiskale (NIPT ose Kod fiskal):           

                                              

Emër Mbiemër i përfaqësuesit ligjor:      

 

KUJDES ! Deklarimet e të dhënave të rreme apo paraqitja e dokumenteve të falsifikuara për regjistrim, përbëjnë krime të falsifikimit dhe/ose 

përdorimit të dokumenteve të falsifikuara, që parashikohen nga nenet 186, 189 ose 191 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. 

 

Deklaratë: Deklaroj se në rast se nuk e vendos në përdorim domainin e sipërshënuar për një periudhë 1 (një) vjeçare nga data e regjistrimit/rinovimit, 

jam dakort që domaini i sipërshënuar të kalojë në gjendje të lirë. 

 

Deklaratë: Pasi jam konsultuar me faqen web zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale www.dppm.gov.al, pranoj të liroj/heq dorë 

për këtë domain brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, duke humbur çdo të drejtë për ankim apo çdo kërkesë për kompensim, nëse emri i të njëjtit domain 

është kërkuar apo do të kërkohet të posedohet nga poseduesi i ligjshëm i markës/patentës/dizenjos industriale. 

Emër Mbiemër i poseduesit aktual:  Vendi:    

Nënshkrimi i poseduesit aktual:   Data:  . .  
 

Çdo rubrikë duhet të plotësohet qartë, pa gabime, dhe me gërma kapitale! 

Për informacion të mëtejshëm mund të na kontaktoni çdo ditë nga ora 09 – 15:00 (e hene-e enjte) nga ora 09-13.00 (e premte) në numrin e telefonit: 

 +3554250926, të dërgoni e-mail tek domain@akep.al, me Postë në adresën: AKEP, Rr. Reshit Çollaku, Tiranë, Shqipëri ose me Fax: +35542259106.  

 

Dokumenti i Identifikimit 

Numër 
          

Data e lëshimit (dita-muaji-viti) 
         

        

 

mailto:domain@akep.al

