
MARRËVESHJA E DISKRECIONIT TË PUNONJËSIT 

Kjo marrëveshje e diskrecionit (Marrëveshja) hyn në fuqi më (DATA) 

 

MES:  (EMRI I PUNONJËSIT) (punonjësi) si një individ me adresë në 

  (ADRESA E PLOTË) 

DHE: (EMRI I KOMPANISË SUAJ) (kompania) e themeluar në përputhje me 

legjislacionin (SHTETI ) me seli kryesore në 

 (ADRESA E PLOTË) 

Në bazë të politikave të punësimit dhe të diskrecionit të kompanisë rreth indormacionit tregtar 

sekret,  Punonjësi dakordëson si në vijim:  

1. KONFIDENCIALITETI 

 

Punonjësi ka dijeni që gjatë periudhës së punësimit në Kompani, Punonjësi do të ekspozohet 

ndaj informacionit konfidencial dhe sekretit tregtar të kompanisë. Punonjësi bie dakord që të 

trajtojë këtë lloj informacioni si konfidencial dhe të marrë masat e duhura dhe parandaluese 

kundër përhapjes së këtij informacioni ndaj palëve të treat përgjatë kohës së zbatimit të kësaj 

Marrëveshje. 

Punonjësi ka dijeni që sekretet tregtare të Kompanisë do të konsistojnë por nuk do të limitohen 

në: 

a) Informacion teknik: Metoda, procese, formula, përbërje, sisteme. Teknika, shpikje, 

makineri, programe kompjuterike dhe projekte kërkimore. 

b) Informacion ekonomik: lista e klientëve, të dhëna mbi çmimet, burime subvencioni, të 

dhëna financiare dhe marketing, prodhimi, ose sisteme apo plane shitjeje. 

Punonjësi dakordëson dhe kupton që kjo Marrëveshje nuk duhet dhe nuk do të parandalojë atë 

t♪7 punojë në një Kompani tjetër menjëherë pas ndërprerjes së punësimit në Kompani për sa 

kohë Punonjësi nuk e përdor apo publikon informacionin konfidencial. 

 

2. PËRDORIMI 

Punonjësi duhet të mos e përdorë informacionin konfidencial dhe sekretin tregtar përveç rasteve 

kur i duhet të sigurojë shërbime apo mallrat ë kërkuara nga Kompania. 

 

3. FUQIA LIGJORE 

Punonjësi dakordëson faktin se nëse ai kryen një shkelje të parashikimeve të kësaj Marrëveshjeje, 

Kompania ka të drejtë të përdorë marrëveshjen dhe ta paraqesë para gjykatës nën jurisdiksionin 

territorial dhe material kompetente. Punonjësi dakordëson që një shkelje e tillë e Marrëveshjes 

shkakton dëme të pariparusheme Kompanisë dhe që dëmi monetary nuk do të jenë një 



dëmshpërblim i përshtatshëm për Kompaninë. Për më tepër Kompania duhet të ketë mjete të 

tjera shpërbimi. 

 

4. MBARIMI 

Materialet e furnizuara punonjësit nga Kompania dhe materialet e përgatitura nga Punonjësi në 

lidhje me punësimin e tij pranë Kompanisë, përfshirë dokumentet pa kufizime, modelet, kodet, 

dizenjimet. Listimet, kopjet e tyre duhet ti kthehen menjëherë kompanisë pas mbarimit të 

angazhimit të Punonjësit pranë Kompanisë.  

5. PRONËSIA 

Punonjësi është dakord që zhvillimet e bëra dhe punët e kryera nga ai gjatë angazhimit ne 

Kompani nën drejtimin dhe në lidhje me detyrat e Kompanisë janë pronësi ekskluzive e 

Kompanisë dhe të gjitha të drejtat e autorit dhe pronësisë i përkasin Kompanisë dhe 

parashikimet e kësaj Marrëveshjeje i aplikohen gjithë punimeve të zhvilluara. 

6. LIGJI i APLIKUESHËM 

Kjo Marrëveshje duhet të jetë përpiluar në përputhje me parashikimet ligjore të Shtetit 

(SHTETI) 

7. DËMSHPËRBLIMI 

Punonjësi dakodëson që do të likujdojë dëmet në shumën (LEKË/DOLLARË) për çdo shkelje të 

Marrëveshjes për mospublikimin e informacionit konfidencial që përmban kjo Marrëveshje. 

 

8. FORCA DETYRUESE E MARRËVESHJES 

Kjo marrëveshje është detyruese për dëmet e shkaktuara në dobi të pales së dëmtuar, 

trashëgimtarëve të saj, përfaqësuesve të caktuar dhe përfaqësuesve personalë të palëve. 

Në dëshmi të sa më sipër, secila pale e kësaj marrëveshjeje e ka nëveshjeje e ka nënshkruar 

marrëveshjen për tu zbatuar (VENDI KU DO ZBATOHET) në datën e caktuar më sipër. 

 

KOMPANIA    PUNONJESI 

_______________   _____________ 

Nëshkrim i autorizuar   Nënshkrim i autorizuar 

 

_____________    _____________ 

Emri dhe Titulli     Emri dhe Titulli 


