Aneks 9
Urdhër nr. 226, datë 25.03.2019 “Për miratimin e kontratave te
ndihmës juridike të garantuar nga shteti”,
ndryshuar me Urdhrin nr. 424 datë
18.12.2020 si dhe Urdhrin nr. 447, datë
31.12.2020, te Ministrit të Drejtësisë “Për
disa shtesa dhe ndryshime në Urdhrin nr.
226, datë 25.03.2019”
Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutes, të pikës 2, të nenit
7 të ligjit nr. 8678, datë 14.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin
e Ministrisë së Drejtësisë”, të ndryshuar, dhe të shkronjës “e” dhe “ë”,
të nenit 7, të ligjit nr. 111, date 14. 12.2017, “Për ndihmën juridike të
garantuar nga shteti”,

U R D H Ë R O J:

1. Miratimin e kontratave TIP të ndihmës juridike të garantuar nga
shteti (sipas shtojcave), bashkëlidhur ketij urdhri dhe që janë
pjesë përbërëse e tij.
Shtojca I: miraton kontratën tip me organizatat jofitimprurese për
shërbimet e ndihmës juridike parësore, sipas parashikimeve të ketij
ligji.
Shtojca II: miraton kontratën tip me avokatet për dhënien e shërbimeve
të ndihmës juridike dytësore.
2. Ngarkohen Sekretari i Përgjithshëm në Ministrinë e Drejtësisë dhe
Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas për ndjekjen dhe zbatimin e këtij
urdhri.
3. Ngarkohet Sektori i Arkiv-Protokollit për njoftimin e këtij urdhri.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

MINISTRI
Etilda Gjonaj (Saliu)

KONTRATË SHËRBIMI PËR FINANCIMIN E
ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE TË AUTORIZUARA
QË OFROJNË NDIHMË JURIDIKE TË GARANTUAR NGA
SHTETI
E lidhur sot në datë .................... në Tiranë, ndërmjet palëve kontraktuese
si më poshtë:

Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, me adresë: “Rruga e Barrikadave”
nd. 18, hyrja nr. 6, zyra nr. 10 – III, Tiranë, përfaqësuar nga Drejtori i
Përgjithshëm i Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas,
_______________________.
Organizatës Jofitimprurëse ________________me NIPT______________, me
seli në __________dhe adresë________________përfaqësuar nga Drejtori
Ekzekutiv_______________autorizuar nga Ministri i Drejtësisë me urdhrin
nr. ________ datë____.
Palët në këtë kontratë bien dakord si më poshtë:

Neni 1
Baza Ligjore

Kjo kontratë bazohet në:
1. Kodin Civil, kreu “Kontratat”;
2.Ligjin nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”,
3.VKM nr. 110, datë 6.3.2019, “Për përcaktimin e procedurave dhe të
rregullave të përzgjedhjes së organizatave jofitimprurëse, të autorizuara për
ofrimin e ndihmës juridike parësore të garantuar nga shteti, që përfitojnë
financime nga buxheti i shtetit dhe mënyra e financimit të tyre””.
Neni 2
Objekti

Objekti i kësaj kontrate është përcaktimi i kushteve dhe procedurave
në kuadër të ofrimit të ndihmës juridike parësore si dhe financimit të
organizatave jofitimprurëse të autorizuara nga buxheti i shtetit.

Neni 3
Përcaktimi i objektit të shërbimit
Ofruesi i shërbimit do të ofrojë shërbimet për ndihmë juridike që
përfshijnë:
a) Dhënien e informacioneve në lidhje me sistemin ligjor të Republikës
së Shqipërisë, aktet normative në fuqi, të drejtat dhe detyrimet e
subjekteve të ligjit dhe metodat për ushtrimin e këtyre të drejtave në
procesin gjyqësor dhe në atë jashtëgjyqësor;
b) Dhënien e këshillimit për çështje të ndryshme juridike që nuk janë duke
u shqyrtuar nga institucione gjyqësore, ndërmjetësimi ose arbitrazhi;
c) Dhënien e informacionit dhe këshillimit mbi rregullat dhe
procedurat që lidhen me ndërmjetësimin dhe zgjidhjen alternative të
mosmarrëveshjeve;
d) Dhënien e ndihmës në hartimin dhe përpilimin e dokumenteve të
nevojshme për të vënë në lëvizje administratën shtetërore ose

e) Dhënien e ndihmës për të plotësuar dokumentacionin lidhur me
kërkesën për ndihmë juridike parësore;
f) Përfaqësimin përpara organeve administrative;
g) Dhënien e të gjitha formave të tjera të mbështetjes së nevojshme
juridike për sa kohë që çështja nuk është objekt shqyrtimi gjyqësor.
Neni 4

Fusha e veprimtarisë
1. Organizata jofitimprurëse e autorizuar që përfiton financim nga
buxheti i shtetit, ofron shërbimin e ndihmës juridike parësore në
______________________________;
2.Organizata jofitimprurëse e autorizuar që përfiton financim nga
buxheti i shtetit, ofron shërbimin e ndihmës juridike parësore për
target grupet_________________________.

Neni 5

Detyrimet e Organizatës Jofitimprurëse të autorizuar
Organizata jofitimprurëse e autorizuar që përfiton financim nga
buxheti i shtetit detyrohet:
a) Të regjistrojë çdo person që i drejtohet me një kërkesë për
ndihmë juridike;
b) Të ndihmojë kërkuesin e ndihmës juridike që të plotësojë
formularin për kërkimin ndihmës juridike parësore;
c) Të ofrojë shërbimin e ndihmës juridike me cilësi sipas
standardeve të përcaktuara nga Ministri i Drejtësisë me
Udhëzimin e Ministrit të Drejtësisë nr. 531 datë
25.11.2019, “Për miratimin e kritereve dhe metodologjinë
për vlerësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve të
ndihmës juridike dhe procedurat e mbikëqyrjes nga

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas të shërbimeve të
Ndihmës Juridike”;
d) Të raportojë periodikisht çdo muaj ose me kërkesë të
Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas të dhënat e
kërkesave dhe vetëdeklarimeve të subjekteve kërkuese të
paraqitura për të fituar ndihmë juridike të garantuar nga
shteti sipas përcaktimeve të udhëzimit të Ministrit të
Drejtësisë nr. 1 datë 08.03.2019, “Për miratimin e
rregullave dhe procedurave për mbledhjen, plotësimin
dhe administrimin e të dhënave të regjistrave”;
e) Të raportojë periodikisht çdo 3 (tre) muaj mbi përdorimin
e fondeve të financuara dhe përmbushjen e detyrimeve të
përcaktuara në kontratën e shërbimit sipas përcaktimeve
të V.K.M nr. 110, datë 6.3.2019, “Për përcaktimin e
procedurave dhe të rregullave të përzgjedhjes së
organizatave jofitimprurëse, të autorizuara për ofrimin e
ndihmës juridike parësore të garantuar nga shteti, që
përfitojnë financime nga buxheti i shtetit dhe mënyra e
financimit të tyre”;
f) T`i nënshtrohet mbikëqyrjes nëpërmjet vizitës në terren të
paktën 1 (një) herë në vit gjatë kohëzgjatjes së kontratës së
shërbimit për të verifikuar standardet e shërbimit të
ofruar sipas përcaktimeve të V.K.M nr. 110, datë 6.3.2019,
“Për përcaktimin e procedurave dhe të rregullave të
përzgjedhjes

së

organizatave

jofitimprurëse,

të

autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike parësore të
garantuar nga shteti, që përfitojnë financime nga buxheti
i shtetit dhe mënyra e financimit të tyre”;
g) Të bashkëpunojë me Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas
në kuadër të edukimit ligjor dhe ndërgjegjësimit të
qytetarëve mbi sistemin e ndihmës juridike falas;

h) Të respektojë etikën dhe komunikimin me subjektet që u
ofron shërbimin;
i) Të kryejë shërbimin e plotë të ndihmës juridike dhe të
mos heqë dorë nga ofrimi i shërbimit përvç rasteve të
konfliktit të interesit apo për shkaqe të tjera të arsyeshme.
Nëse ka shkaqe për mos ofrim ose ndërprerje të shërbimit,
ai njofton menjëherë Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas,
e cila merr masa për një ofrues alternativ për çdo rast.
Neni 6
Detyrimet e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas
Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas detyrohet:
a)

Të paguajë tarifën e financimit në llogarinë bankare të
ofruesit të shërbiit me të dhëna si mëposhtë:
Përfituesi:
__________________________________________________
_________
Banka_____________________________________________
__________________
SWIFT____________________________________________
__________________
IBAN_____________________________________________
__________________

b) Të ofrojë kushte për trajnimin dhe përditësimin e
vazhdueshëm të njohurive të ofruesve të shërbimit të
ndihmës

juridike

parësore

të

angazhuar

pranë

Organizatës Jofitimprurëse të autorizuar;
c)

Të mbeshtesë organizatën jofitimprurëse sa i përket
zgjidhjes së problematikave me të cilat kjo e fundit haset
gjatë ofrimit të shërbimit të ndihmës juridike parësore;

d) Të bashkëpunojë me organizatën jofitimprurëse në
kuadër të organizimit të fushatave ndërgjegjësuese dhe
edukimit ligjor të publikut;
e)

Të sigurojë masat për zhvillimin e takimeve periodike për
të diskutuar çështjet me interes të përbashkët me qëllim
adresimin e problematikave të konstatuara;

f)

Të informojë në lidhje me poltikat shtetërore të ndërmarra
nga Ministri i Drejtësisë në kuadër të forcimit të sistemit
të ndihmës juridike të garantuar nga shteti”.

Neni 7
Vlera e financimit të përfituar
1. Organizata jofitimprurëse e autorizuar me lidhjen e kësaj
kontrate përfiton një financim nga buxheti i Drejtorisë së
Ndihmës

Juridike

Falas

në

vlerën

___________________________ i cili në çdo rast nuk kalon
më shumë se 20% të vlerës së buxhetit të planifikuar për
financimin e dhënies së ndihmës juridike parësore të
garantuar nga shteti sipas përcaktimeve të pikës 21 të
VKM nr. 110/2019;
2. Qëllimi i financimit është mbështetja e organizatës
jofitimprurëse të autorizuar në dhënien e ndihmës juridike
parësore sipas përcaktimeve të nenit 15 të ligjit nr.
111/2017.
3. Organizata jofitimprurëse e autorizuar që përfiton
financime nga buxheti i shtetit nuk mund të ketë dy
burime të njëjta financimi për të njëjtin aktivitet”.

Neni 8

Mënyra e kryerjes së pagesës dhe transaksioneve financiare
Mënyra e kryerjes së pagesës dhe transaksioneve financiare është e
përcaktuar në aneksin nr. 1 të kësaj kontrate.
Neni 9
Mënyra dhe mekanizmi i monitorimit mbi përdorimin e masës
financiare të përfituar
Mënyra dhe mekanizmi i monitorimit mbi përdorimin e masës
financiare të përfituar është e përcaktuar në aneksin nr. 1 kësaj
kontrate.
Neni 10
Përfundimi i kontratës
1. Kontrata e financimit të organizatave jofitimprurëse të autorizuara
është e vlefshme për një afat 1 (një) vjeçar;
2. Kontrata e financimit përfundon para afatit nëse ofruesi i shërbimit
heq dorë nga shërbimi. Në këtë rast ai njofton menjeherë Drejtorinë
e Ndihmës Juridike Falas;
3. Në rast të mos përmbushjes së detyrimeve do të zbatohen
dispozitat e parashikuara në Kodin Civil”.
Neni 11
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve
1. Palët do të përpiqen t’i zgjidhin me mirëkuptim të gjitha te gjitha
mosmarrëveshjet që mund të lindin gjatë zbatimit të kësaj kontrate.
2. Nëse kjo nuk është e mundur kompetente për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve është Gjykata e Adimistrative Tiranë.”

Neni 12

Hyrja në fuqi
1. Kjo kontratë hyn në fuqi me nënshkrimin e saj.
2. Kjo kontratë përpilohet në gjuhën shqipe, në 2 (dy) kopje të
barazvlefshme, të nënshkruara me vullnet të plotë, të lirë dhe të
pavesuar, nga palët kontraktuese si më poshtë:
ORGANIZATA JOFITIMPRURËSE
PËRFITON FINANCIM

E

AUTORIZUAR

QË

Përfaqësuar nga : __________________________________________

DREJTORIA E NDIHMËS JURIDIKE FALAS
Përfaqësuar nga : Z. Ergys Qirici Drejtor i Përgjithshëm”.

KONTRATË
PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE DYTËSORE
Kjo kontratë për ofrimin e shërbimit të ndihmës juridike dytësore
(“Kontrata”) lidhet sot në [ ], në datë [ ], nga dhe ndërmjet palëve si
më poshtë:
DREJTORIA E NDIHMËS JURIDIKE FALAS, përfaqësuar nga
Znj.
; (këtu e më poshtë referuar si “Kontraktori”)
Dhe
Z.ZNJ.

, shtetas
, në
, banues në
me Letërnjoftimin/Pasaportën me numër personal
numër
Sherbimit”)

,

lindur më
, identifikuar
,

; (këtu e më poshtë referuar si “Ofruesi i

Palët në këtë Kontratë do të referohen veçmas si “Pala” ose së bashku si
“Palet”.
Neni 1
Objekti i kontrates
1.1. Objekti i kësaj Kontrate është ofrimi i shërbimit të Ndihmës Juridike
Dytësore nga Ofruesi i Shërbimit, në favor të personave që kanë përfituar
sipas një vendimi të formës së prerë të gjykatës kompetente, të drejtën
e përfitimit të kësaj ndihme falas, sipas përcaktimeve të Ligjit 111/2017.
Neni 2
Hyrja në fuqi dhe kohëzgjatja
2.1. Kjo Kontratë hyn në fuqi në datën e nënshkrimit të saj nga të dyja
Palët dhe është e vlefshme për një afat 1 (një) vjecar nga data e nënshkrimit
por në cdo rast deri në miratimin e listës së re dhe lidhjes së kontratave të
reja.
2.2. Afati i kësaj Kontrate mund të rinovohet me marrëveshje me shkrim
mes Palëve.
2.3. Përfundimi i Kontrates 1- vjecare nuk e pengon ofruesin e shërbimit
të perfaqësojë përfituesin deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes,
përveç kur ekzistojne rrethanat për zëvendesimin e tij.

Neni 3
Parimet e ofrimit të ndihmës juridike dytësore
3.1. Dhënia e Ndihmës Juridike Dytësore nga Ofruesi i Shërbimit, bazohet
vecanërisht mbi parimet e mëposhtme:
a) aksesi i barabartë i individëve në ndihmën juridike;
b) barazia dhe mosdiskriminimi i individëve që gëzojnë të drejtën për
ndihmë juridike;
c) profesionalizmi në dhënien e shërbimit të ndihmës juridike;
ç) cilësia, efiçenca dhe efikasiteti në kosto për shërbimet e ofruara të
ndihmës juridike;
d) ruajtja e konfidencialitetit;
dh) shmangia dhe parandalimi i konfliktit të interesit;
e) mbrojtja e te drejtave të personave vulnerabël.
3.2. Pervec sa më siper, dhënia e ndihmës juridike dytësore nga Ofruesi
i Sherbimit bazohet mbi parimet e Kodit Etik të Avokatit.
3.3. Shkelja e parimeve të përcaktuara në këtë nen, përbën shkelje të
rënde të kësaj Kontrate dhe passjell aplikimin e sanksioneve dhe masave
disiplinore, sipas parashikimeve të Ligjit për Avokatinë apo cdo ligji tjetër
të aplikueshëm.
Neni 4
Tarifa e shërbimit dhe mënyra e pagesës
4.1. Tarifa e ofrimit të Ndihmës Juridike Dytësore nga Ofruesi i Sherbimit,
përcaktohet sipas tarifave në Anesin bashkëlidhur kësaj kontrate (“Tarifa
e Sherbimit”).
4.2. Kontraktori do të paguajë Tarifën e Sherbimit, në llogarinë bankare
të Ofruesit të Sherbimit me të dhëna si me poshtë:
Përfituesi:
Banka:
SWIFT:
IBAN:
Neni 5
Detyrimet dhe garancitë e palëve
5.1. Në kuptim të Ligjit 111/2017, shërbimet e Ndihmës Juridike Dytësore
që Ofruesi i Shërbimit detyrohet të kryeje, përfshijne por pa u kufizuar:
− Përpilimi i akteve të nevojshme për të venë në levizje gjykatën,

−
−
−
−
−
−

−

kërkesa, kërkesë padi ose të çdo kërkese procedurale që rezulton e
nevojshme gjatë procesit gjyqësor;
Perpilimi i akteve të mbrojtjes, për personat kunder të cilëve ka
nisur një proces gjyqësor civil apo administrativ;
Mbledhja dhe përgatitja e dokumentacionit provues;
Këshillimi mbi procesin gjyqësor civil ose administrativ;
Perfaqesimi dhe mbrojtja para gjykatës në çështjet administrative
dhe civile;
Përgatitja e kërkesave ankimore, rekurseve kundër vendimeve
gjyqësore, apo arbitrazhit;
Përgatitjen e cdo lloj kërkese drejtuar çdo gjykate në Republikën
e Shqipërisë, përfshire Gjykatën Kushtetuese, si dhe gjykatat
ndërkombëtare dhe çdo organizmi në të cilin aderon Republika e
Shqipërisë, lidhur me çështjen për të cilën ofron Ndihmë Juridike
Dytësore, në favor të Perfituesit;
Pervec sa parashikohet më siper, Ofruesi i Sherbimi do të kryeje çdo
dhe të gjitha veprimet në përmbushje të detyrimeve të përcaktuara
në Ligjin për Avokatinë, në kuptim të Ndihmës Juridike Dytësore,
në Ligjin Nr.111.2017 si dhe në këtë Kontratë.

5.2. Ofruesi i Sherbimit deklaron dhe garanton se:
i. Gëzon të gjitha cilësitë profesionale dhe kualifikimet e nevojshme, për
të marrë përsiper detyrimet sipas kësaj Kontrate;
ii. Do të ofrojë shërbimet e Ndihmës Juridike Dytësore, me standartet më
të larta profesionale si dhe në përputhje me parimet e përcaktuara në
nenin 3 të kësaj Kontrate;
iii. Do të veproje në kohë dhe pa shkaktuar asnje vonese në ofrimin e
Ndihmës Juridike Dytësore, menjëhere me marrjen e njoftimit nga
dhoma vendore e avokatisë, mbi vendimin e gjykatës e cila ka pranuar
kërkesën për dhënien e Ndihmës Jurdike Dytësore ndaj Përfituesit.
iv. Nuk do të heqë dore nga dhënia e Ndihmës Juridike Dytësore, përveç
kur janë rastet e heqjes dorë të përcaktuara nga Ligji për Avokatinë,
përfshirë por pa u kufizuar në rastin e konfliktit të interesit.
v. Në cdo rast të detyrimit për të hequr dorë, Ofruesi i Sherbimit do
të informoje menjëhere dhomën vendore të avokatisë, me qëllim
zëvendesimin e tij. Në këtë rast, Ofruesi i Sherbimit, do të vazhdojë
të ofrojë Ndihmën Juridike Dytësore, deri në zëvendesimin e tij, sipas
parashikimeve të Ligjit për Avokatinë si dhe do të zbatojë çdo dhe të
gjitha detyrimet e parashikuara në Ligjin për Avokatinë;
vi. Do të ofrojë Ndihmën Juridike Dytësore në favor të Përfituesit, vetëm
kundrejt Tarifës së Shërbimit, pa pasur të drejtën e përfitimeve të tjera
përveç Tarifës së Shërbimit;

vii. Do të sigurojë përmbushjen e detyrimeve sipas kësaj Kontrate duke
mbajtur të padëmtuar Kontraktorin nga çdo veprim i kundert i tij;
viii.
Do te mbajë kontakte të rregullta dhe të vazhdueshme me
Perfituesin, me qellim infomimin e tij të vazhdueshëm mbi çeshtjen
për të cilën ofron Ndihmen Juridike Dytësore;
ix. Do të paraqesë një raport në perfundim të punës, sipas formatit të
miratuar nga Ministria e Drejtësisë.
x. Do të ofrojë shërbimin e ndihmës juridike me cilësi sipas standardeve
të përcaktuara nga
Ministri i Drejtësisë
me Urdhrin nr. 531,
datë 25.11.2019 "Kriteret dhe metodologjia për vlerësimin e cilësisë së
ofrimit të shërbimeve të ndihmës juridike dhe procedurat e mbikqyrjes nga
Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas të shërbimeve të ndihmës juridike”.
5.3. Kontraktori deklaron dhe garanton se:
i. Do t’i paguajë Ofruesit të Shërbimit Tarifën e Shërbimit, pa vonesa, në
përputhje më këtë Kontratë.
ii. Të kryeje çdo dhe të gjitha veprimet dhe të zbatojë çdo detyrim
sipas Ligjit 111/2017, për të mundësuar dhënien e Ndihmës Juridike
Dytësore në favor të Përfituesit.
Neni 6
Klauzola anti-korrupsion
6.1. Në lidhjë me këtë Kontratë, përveç Tarifës së Shërbimit të parashikuar
në Nenin 4 më sipër, Ofruesi i Shërbimit nuk do të përfitojë, kërkojë apo
pranojë, nga Përfituesi apo palë të tjera të përfshira në konflikt me të,
asnjë pagesë, premtim për pagesë, përfitim, dhuratë apo shpërblim,
drejtpërdrejtë apo në menyrë të tërthortë.
6.2. Përveç sa më sipër, Ofruesi i Shërbimit nuk do të ofrojë, apo të
premtojë, vëte apo nëpërmjet personave të tretë, në favor të Palëve apo
subjekteve të përfshira në procesin gjyqësor, ku Ofruesi i Shërbimit jep
Ndihmë Juridike Dytësore, asnjë pagese, përfitim, dhuratë apo shpërblim.
6.3. Çdo shkelje e parashikimeve sipas paragrafëve 6.1. dhe 6.2. më
sipër, do të përbëje vepër penale në kuptim të legjislacionit penal në fuqi
dhe Ofruesi i Sherbimit, do të jete subjekt procedimi sipas legjislacionit
procedurial penal dhe subjekt i procedimit etik, sipas legjislacionit për
profesionin e avokatit.
Neni 7
Kontraktuesi i pavaruar
7.1. Palët e kësaj Kontrate bien dakort që Ofruesi i Shërbimit është

kontraktues i pavaruar në raport me Kontraktorin dhe për asnjë arsye ose
shkak nuk do të konsiderohet si punëmarres i tij.

Neni 8
Parimi i mirëbesimit dhe konfidencialiteti
8.1. Palët nuk do të demtojnë interesat e njera-tjetres, reputacionin dhe imazhin. Ato do te
veprojnë në mirëbesim ndaj njëra-tjetrës dhe do të respektojnë të drejtat dhe detyrimet e
përcaktuara nga kjo Kontrate, ligji dhe konventat ndërkombëtare.
8.2. Palët do të veprojnë në mirëbesim, duke kryer çdo dhe të gjitha veprimet e nevojshme,
për mbrojtjen e interesave të ligjshëm të secilës Palë.
8.3. Palët janë të detyruar të mbajnë rreptesisht konfidenciale këtë Kontratë, përmbajtjen e
saj, të dhënat personale respektive si dhe çdo të dhenë tjeter pa asnje kufizim.
8.4. Asnjë prej Paleve nuk do të konsiderohet se është në shkelje të këtij detyrimi nëse
perhapja apo transferimi i informacioneve e të dhënave të mësiperme buron nga një detyrim
ligjor duke përfshire por pa u kufizuar në përmbushjen e detyrimeve të vendosura nga
Ligji nr. 9887 datë
10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, legjislacioni tatimor në fuqi në
Republiken e Shqipërise apo nga vendimet dhe urdhrat e Prokurorise apo Gjykatave.
Neni 9
Përfundimi i kontratës
9.1. Kjo Kontratë përfundon rregullisht në datën e përcaktuar në Nenin
2 më siper.
9.2. Kontraktori mund te zgjidhe menjëhere këtë Kontratë, në rast se Ofruesi i Shërbimit
shkel ndonjë prej detyrimeve të parashikuara në këtë Kontrate, apo në Ligjin 111/2017.
9.3. Ofruesi i Shërbimit mund të zgjidhe këtë Kontratë, duke njoftuar paraprakisht dhomën
vendore të avokatisë. Në kete rast, Ofruesi i Sherbimit, do të vazhdojë të ofrojë Ndihme
Juridike Dytësore ndaj Perfituesit deri në zëvendesimin e tij nga dhoma vendore e avokatisë.
Neni 10
Të ndryshme
10.1. Kjo Kontratë përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirekuptimin mes Palëve dhe
shfuqizon çdo marrëveshje tjetër të mëparshme ndërmjet Palëve në lidhje me objektin e saj.

10.2. Asnjë ndryshim, modifikim, përfundim, heqje dore nga çdo pikë e kesaj Kontrate
nuk do të ketë efekt nëse nuk është me shkrim dhe e nenshkruar nga te dy Palet.
10.3. Mosushtrimi apo vonesa në ushtrimin e një të drejte ose dëmshperblimi të përcaktuar
në këtë Marrëveshje ose në ligj nuk përbën heqje dore nga e drejta ose dëmshperblimi, apo
heqje dore nga të drejta ose dëmshpërblime të tjera. Asnjë ushtrim pjesor apo i plotë i së drejtës
ose dëmshperblimit të parashikuar në këtë Kontratë nuk ndalon ushtrimin e mëtejshem të së
drejtave ose dëmshpërblimeve të tjera.
10.4. Kjo Kontratë do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje me
Legjislacionin e Republikës se Shqipërisë.
10.5. Palët do të përpiqen t’i zgjidhin me mirëkuptim të gjitha mosmarrëveshjet që mund të
lindin gjatë zbatimit të kontratës. Nëse kjo nuk është e mundur, juridiksioni kompetent
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që burojnë nga ekzekutimi i kësaj Kontrate është Gjykata

e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

PALËT
KONTRAKTORI
NDIHMËS JURIDIKE FALAS
Përfaqësuar nga:

OFRUESI I SHËRBIMIT DREJTORIA E

