
LISTA ME INFORMACIONE 
 

MARRJA E SHËRBIMEVE TË NJË AVOKATI: PYETËSORI ME TË DHËNAT 
PERSONALE  

 
 
Mosmarrëveshjet gjyqësore që lidhen me biznesin mund të jenë të ndërlikuara, dhe ndjekja e tyre kërkon 
shumë kohë dhe energji të mëdha. Në shumë raste, gjëja e parë që duhet të bëni, është të siguroni një 
avokat të mirë. Pavarësisht, se ju mund ta keni gjetur një avokat më herët, që ju ka ndihmuar ta themeloni 
biznesin, ky avokat, mund të mos jetë po aq i shkathët në dinamikën e proceseve gjyqësore.  
Në çdo mosmarrëveshje gjyqësore, juve do ta keni të domosdoshme këshillën dhe përfaqësimin nga ana 
e një juristi të specializuar, i cili do t’ju ndihmojë që të përshkoni një nga një fazat e procesit si dhe do të 
ofrojë të gjithë mbështetjen, që rezultati i procesit të jetë i kënaqshëm për ju. Prandaj, nëse mendoni të 
gjeni një avokat dhe të kërkoni shërbimet e tij, do të ishte mirë të shihnit fillimisht nëse ju dhe avokati juaj 
mund të punoni bashkë. Juve do t’i bëni pyetjet avokatit, njësoj sikur do të ishit duke marrë në pyetje një 
aplikues për punë. Me qëllim, që ky punëkërkues të bëjë një punë sa më të mirë të mundshme, për ju, 
avokati do të kërkojë nga ju, që t’i jepni të gjitha informacionet e nevojshme, si dhe bashkëpunimin tuaj. 
Kështu, që në takimin tuaj të parë, ju duhet të jeni të përgatitur të jepni informacionet e mëposhtëme:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACION PËR JU 
   

Mbiemri:                                            Emri:                                                    Emra të tjerë: Pozicioni  

Emri i kompanisë: NIPT 

Adresa: 

Qyteti:                                             Lagjia:                      Rruga:                                                        Telefoni:  

 

 

INFORMACIONI PËR KOMPANINË 

 
Lloji i biznesit:                                                                                     Regjistruar që nga: 

Forma juridike, sipas së cilës Biznesi është regjistuar:   

Shteti/Qyteti:                                                        

Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar / Shoqëri Aksionare (Sh.p.k./Sh.A.)                

Shoqëri Kolektive / Shoqëri Komandite (Sh.K./Sh.km)                            

Tregtar i Regjistuar (TR)  

Nëse është DEGË/FILIAL, Emri i shoqërisë kontrolluese (kompania mëmë):              Regjistruar që nga: 

Emri i personit përgjegjës për transaksionet e biznesit (përfaqësuesit ligjor):                 Pozicioni: 

Adresa:                                    Qyteti:                                          Lagjia:           Rruga:                    Telefoni: 

Emri i personit përgjegjës për transaksionet e biznesit (përfaqësuesi ligjor):                 Pozicioni: 

Adresa:                                    Qyteti:                                          Lagjia:           Rruga:                    Telefoni: 

 

 
INFORMACIONI FINANCIAR 

 
Asetet totale të kompanisë       Detyrimet totale të kopmanisë       Fitimi Vjetor Neto Shuma e Kredisë së kërkuar: 

 

A kanë praqitur ndonjëherë kërkesë për falimentim, ju, ose anëtarë të grupit të dominimit/kontrollit?        Po       No  

A është kompania juaj pjesëmarrëse në ndonjë proces gjyqësor?      Po       Jo              Nëse, po, lutem përshkruani:  

 

 



INFORMACIONI PËR KUNDËRSHTARIN TUAJ  
 

Mbiemri:                                            Emri:                                                    Emra të tjerë: Pozicioni  

Emri i kompanisë: NIPT 

Adresa: 

Qyteti:                                             Lagjia:                      Rruga:                                                        Telefoni:  

 

 

INFORMACIONI PËR KOMPANINË 

 
Lloji i biznesit:                                                                                     Regjistruar që nga: 

Forma juridike, sipas së cilës Biznesi është regjistuar:   

Shteti/Qyteti:                                                        

Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar / Shoqëri Aksionare (Sh.p.k./Sh.A.)                

Shoqëri Kolektive / Shoqëri Komandite (Sh.K./Sh.km)                            

Tregtar i Regjistuar (TR)  

Nëse është DEGË/FILIAL, Emri i shoqërisë kontrolluese (kompania mëmë):              Regjistruar që nga: 

Emri i personit përgjegjës për transaksionet e biznesit (përfaqësuesit ligjor):                 Pozicioni: 

Adresa:                                    Qyteti:                                          Lagjia:           Rruga:                    Telefoni: 

Emri i personit përgjegjës për transaksionet e biznesit (përfaqësuesi ligjor):                 Pozicioni: 

Adresa:                                    Qyteti:                                          Lagjia:           Rruga:                    Telefoni: 

 

 
INFORMACIONI FINANCIAR 
 

Asetet totale të kompanisë       Detyrimet totale të kopmanisë       Fitimi Vjetor Neto Shuma e Kredisë së kërkuar: 
 

A kanë praqitur ndonjëherë kërkesë për falimentim, ju, ose anëtarë të grupit të dominimit/kontrollit?        Po       No  

A është kompania juaj pjesëmarrëse në ndonjë proces gjyqësor?      Po       Jo              Nëse, po, lutem përshkruani:  

 
 
INFORMACION PËR INCIDENTIN. PËRSE ËSHTË HAPUR PROCESI?  
 
A jeni palë paditëse, apo e paditur?        
 
Përshkruajeni se çfarë ka ndodhur që ju bën të ngrini padi, nadj kundërshtarit tuaj, ose arsyeja për të 
cilën kundërshtari juaj, ju ka paditur?  
             
             
              
 
Cilat janë humbjet që keni pësuar (shuma0?        
 
Cila është shuma që keni parashikuar për të shpenzuar gjatë procesit?       
 
A keni ndonjë dokument të shkruar që provon ekzistencën e kontratës me kundërshtarin tuaj?    
 



A jeni në dijeni të ndonjë pretendimi që kundërshtari, mund të ketë ndaj jush. Nëse po, lutem shpjegojini 
ato.  
             
             
              


