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MARREVESHJA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL 
 
 
 
Kjo Marrëveshje e Informacionit Konfidencial ("Marrëveshja") është bërë dhe është efektive në datën [DATE] 

 
NDERMJET: [EMRI I KOMPANISE TUAJ] ( "Zhvilluesi"), nje korporate e organizuar dhe 

ekzistuese sipas ligjeve te [Shtetit/Provinces] te [SHTETIT/PROVINCES],me 
zyren e saj qendrore te vendosur ne: 

 
 [ADRESA JUAJ E PLOTE] 
 
 
DHE: [EMRI I KLIENTIT] ( "Klienti"), nje individ me adresen e tij kryesore te vendosur 

ne OR nje korporate e organizuar dhe ekzistuese sipas ligjeve te 
[Shtetit/Provinces] te [SHTETIT/PROVINCES],me zyren e saj qendrore te 
vendosur ne: 

 
 [ADRESA E PLOTE] 
 
 
MEGJITHATË, kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi që nga data e parë e zbulimit të çdo pale të tretë të 
futur ose të dhënave të fshehta ose konfidenciale ose data e fundit e nënshkruar cilado që është më 
herët; dhe 
 
NDËRKOHË, përfaqësuesit e Planit Zhvillues dhe Klient planifikojnë të marrin pjesë në takime dhe 
diskutime në lidhje me mundësinë e Zhvilluesit që ofron shërbime të caktuara për Klientin në lidhje me 
zhvillimin e një faqe interneti të caktuar dhe shërbimeve përkatëse. 
 
NDERKOHE, Palët dëshirojnë të vendosin termat që rregullojnë përdorimin dhe mbrojtjen e disa 
informatave që secila palë mund t'ia zbulojë tjetrës gjatë diskutimeve dhe negociatave; dhe 
 

MEGJITHËSE, qëllimi i palëve në këtë rast është që të sigurojë kujdesin më të lartë dhe mbrojtjen e 
informacionit konfidencial të secilës Palë (të përcaktuar më poshtë) jo më pak se në qoftë se Informatat 
konfidenciale të tilla ishin të tyret 
 
TANI, si pasoje, Zhvilluesi dhe Klienti, në konsideratë të premtimeve, kushteve dhe dispozitave të kësaj 
Marrëveshjeje, përfitimi reciprok që do të fitohet nga performanca e kësaj Marrëveshjeje dhe konsiderate 
tjetër të mirë dhe të vlefshme, pranimi dhe mjaftueshmëria e të cilave janë pranuar me anë të kësaj 
pajtohen si më poshtë: 
 
 
 
1. PERKUFIZIMI 
 
Për qëllimet e kësaj Marrëveshjeje, Informacioni Konfidencial do të thotë informacion, duke përfshirë një 
formulë, model, përpilim, program, pajisje, metodë, teknikë ose proces, marketing dhe promovim, softuer 
kompjuterik dhe sisteme harduerike, rrjet kompjuterik dhe integrim ose dizajn komunikimi; bizneset e 
teknologjisë së informacionit ose ndërmarrjet e lidhura, por pa u kufizuar në zhvillimin virtual dhe 
automatik të multimedias dhe përmbajtjes, zhvillimi dhe aplikimi i tregtisë elektronike, reklamimi dhe 
promovimi dhe marketingu, investitori dhe zhvillimi i operatorit, informacioni financiar ose teknik, të dhënat 
dhe teknikat, programet ose informacionet në programet kompjuterike ose që mbahen në mediumin e 
magazinimit elektronik, kontaktet dhe burimet e biznesit, planet e biznesit, metodat dhe strategjitë dhe 
informacione të tjera që janë të fshehta dhe konfidenciale për palën zbuluese që (i) nxjerrin vlerë të 
pavarur ekonomike, aktuale ose potenciale duke mos qenë i njohur në përgjithësi dhe duke mos qenë i 
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kuptueshem lehtesisht nga mjetet e duhura do të thotë, personat e tjerë që mund të marrin vlerën 
ekonomike nga zbulimi ose përdorimi i saj dhe ii) janë subjekt i përpjekjeve që janë të arsyeshme në 
rrethanat për të ruajtur fshehtësinë e tyre, të zbuluara nga secila palë në tjetrën në dokument ose në 
ndonjë formë tjetër të prekshme, duke përfshirë por të kufizuara në formë grafike, fotografike, të 
regjistruara, të diagramuara, digjitale, elektronike ose ndonjë formë tjetër nga njëra palë në tjetrën, si dhe 
përmbajtjen e kësaj Marrëveshjeje dhe përmbajtjen e çdo dhe të gjitha diskutimeve midis palëve, duke 
përfshirë çdo Informacioni Konfidencial te zhvilluar në shtresën e kësaj Marrëveshjeje, ose i cili, nëse 
shpaloset fillimisht me gojë ose vizualisht, identifikohet si pronar dhe ose konfidencial në kohën e bërjes 
publike ose informacionin e dhënë në rrethanat që kanë të bëjnë me zbulimin, të cilat duhet të trajtohen si 
konfidenciale ose të cilat sipas pranimit praktikat e industrisë për atë lloj informacioni në përgjithësi 
trajtohen konfidencialisht. 
 
Informacioni Konfidencial nuk do të konsiderohet të jetë në domenin publik thjesht sepse çdo pjesë e 
Informacionit Konfidencial është përfshirë në shpalosjet e përgjithshme ose për shkak se veçoritë ose 
komponentët individualë tani janë të njohur publikisht. Detyrimet e secilës palë në lidhje me informacionin 
konfidencial do të përfundojnë kur pala që kërkon të shmangë detyrimin e saj mund të dokumentojë se: (i) 
ishte në domenin publik në ose pas kohës që iu komunikua palës pritëse nga pala zbuluese përmes nuk 
ka faj të palës pritëse; (ii) ishte me të drejtë në marrjen e posedimit të palës pa asnjë detyrim besimi; (iii) 
është zhvilluar nga punonjësit ose agjentët e palës marrëse, pavarësisht dhe pa iu referuar ndonjë 
informacioni të komunikuar palës pritëse duke zbuluar palën; ose (iv) komunikimi ishte në përgjigje të një 
urdhëri të vlefshëm nga një gjykatë ose një organ tjetër qeveritar, ose ishte e kërkuar ndryshe me ligj. 
 
 
 
2. KONFIDENCIALITETI 
 
Palët do të mbajnë plotësisht konfidenciale informacionet konfidenciale të zbuluara nga pala tjetër dhe 
nuk do të publikojnë, perhapin,shpërndajnë, zbulojnë, shesin, caktojnë ose përdorin ndonjë informacion 
konfidencial të palës tjetër përveçse në lidhje me dhe në konsideratë për marrëdhëniet e propozuara të 
biznesit. 
 
Secila palë pranon që informatat konfidenciale që i janë dhënë sipas kësaj Marrëveshjeje mund të 
zbulohen tek punonjësit dhe agjentët brenda organizatës së tyre, të cilët në mënyrë specifike kanë një 
mirëbesim duhet të njohin informacionin konfidencial në lidhje me shqyrtimin e marrëdhënies së 
propozuar të biznesit dhe ose plotësimin të një transaksioni në mes të Palëve dhe të cilëve u është dhënë 
një kopje e kësaj Marrëveshjeje dhe kanë rënë dakord të jenë të detyruar nga kushtet e saj në të njëjtën 
masë si Palët në këtë Marrëveshje. 
 
Secila palë do të ketë të drejtën të refuzojë pranimin e zbulimit të çdo informacioni konfidencial dhe 
asnjëra palë nuk është e detyruar t'i zbulojë palës tjetër ndonjë informacion të veçantë konfidencial. Kjo 
klauzolë e kësaj Marrëveshjeje nuk përfshin Palët e Treta. 
 
 
3. JO KERKESA. 
 
. 
Palët bien dakord që gjatë periudhës së kësaj Marrëveshjeje dhe për një periudhë prej [NUMER] vjetësh 
pas afatit të kësaj Marrëveshjeje, palët, në asnjë mënyrë ose në asnjë kohë, nuk do të kërkojnë ose 
inkurajojnë asnjë person, firmë, korporatë ose ndonjë tjetër subjekt afarist të cilët janë bleres, klientë, 
punonjës, kontraktorë të pavarur, partnerë, shitës, furnizues, shpërndarës, shitës, bashkëpunëtorë 
biznesi ose burime referimi të palës që shpaloset, ose që kanë ndonjë marrëdhënie biznesi ose financiare 
me palën shpjeguese për të ndërprerë bërjen e biznesit me , ose në ndonjë mënyrë të ndryshojë ose 
zhvleftësojë ose keqësojë marrëdhëniet e tyre të biznesit me palën që shpalos, ose të kryejë ose të 
tentojë të kryejë biznes, drejtpërdrejt ose tërthorazi me palën marrëse jashtë marrëdhënies me palën që 
shpalos. 
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4. PERGJEGJESI 
 
Palët në këtë rast nuk do të kenë asnjë detyrim ose përgjegjësi për gabimet ose mosveprimet në, apo 
vendimet e biznesit të bëra nga secila palë në mbështetje të informacionit të pronësisë ose informacionit 
konfidencial të shpalosur sipas kësaj Marrëveshjeje. Më tej, Palët në këtë rast marrin të gjitha rreziqet, të 
njohura ose të panjohura, për përdorimin e informacionit të zbuluar konfidencial; dhe secila palë nuk do të 
ketë përgjegjësi ndaj njëri-tjetrit, ose ndonjë pale të tretë ose filial që lind nga përdorimi i tillë. 
 
 
5. LIDHJA ME PALET E TRETA 
 

Përveç nëse është e lejuar ndryshe në këtë Marrëveshje, asnjëra palë, as punonjësit, zyrtarët, drejtorët, 
menaxherët, anëtarët, bashkëpunëtorët, agjentët ose bashkëpunëtorët e tyre, në mënyrë të drejtpërdrejtë 
ose të tërthortë nuk do të bëjnë ndonjë kontakt, i paraqitur së pari nga secili prej tyre tek tjetri pa 
njohurinë paraprake, pëlqimin dhe miratimin me shkrim të palës që paraqet, miratim i cili mund të jetë e 
kushtëzuar, pjesërisht ose tërësisht. 
 
 
6. DEMSHPERBLIMI 
 
Për shkak të natyrës së kësaj Marrëveshjeje, shkelja e dispozitave të saj nga secila palë mund të 
shkaktojë dëm të pariparueshëm ndaj palës tjetër duke mos lënë mjete juridike të përshtatshme, prandaj 
në rast të shkeljes së kësaj Marrëveshjeje Palët lejojnë paraprakisht hyrjen të një urdhri të përkohshëm 
dhe të drejtë për kryerje të veçantë dhe, ose një lehtësim tjetër të barabartë, të dhënë nga një gjykatë 
kompetente, palës që pretendon se ka shkelje në të si një mjet ligjor për ndonjë shkelje të tillë dhe më 
tutje heqë dorë nga çdo kërkesë për sigurimin ose dërgimin e ndonjë lidhje në lidhje me ndonje 
kompensim të tillë. 
 
 
 
7. MARREVESHJA E PLOTE 
 
Kjo Marrëveshje përmban të gjithë marrëveshjen e Palëve dhe është e detyrueshme, shtesë dhe 
kolateral, për çdo dhe të gjitha marrëveshjet e mëhershme ose pasardhës, përveç nëse kjo Marrëveshje 
ndryshohet ose anulohet me pëlqimin e ndërsjellë. Nëse ndonjë afat i kësaj Marrëveshjeje do të 
konsiderohet nga një gjykatë kompetente, pavlefshmëria nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e ndonjë 
termi tjetër në fjalë. 
 
 
8. MARREVESHJA E DETYRIMIT 
 
Kjo Marrëveshje do të lidhë palët e nënshkruara këtu, korporatat e tyre, bashkëpunëtorët dhe 
administratorët e besuar dhe në dobi të palëve të nënshkruara këtu dhe pasardhësve, caktuesve, 
bashkëpunëtorëve, filialeve, administratorëve dhe shoqërive mëmë. 
 
 
 
9. CESHTJA GJYQESORE 
 
Çdo mosmarrëveshje, dhunim ose shkelje, ose kërcënim për dhunim apo shkelje të kësaj Marrëveshjeje, 
do të sillen në gjykatat e [Shtetit / Provincës] të [SHTETIT / PROVINCES], pa u referuar në 
mosmarreveshjet themelore te ligjit. 
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NË DËSHMI TË KËSAJ, palët kanë ekzekutuar këtë Marrëveshje që nga data e shkruar më sipër. 
 
 
 
ZHVILLUESI      KLIENTI 
 
 
 
              
Nenshkrim i Autorizuar Nenshkrim i autorizuar 
 
 
              
Emri dhe Titulli I printimit Emri dhe Titulli I printimit 
 


