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Kodi i Etikës dhe
d i Sjellljes Proffesionale
e
Asociacio
oni i Arkitektëve të Kosovëss në Mbledhjen
n e Kuvendit të
t 28 Prill 2016 aprovoi dokkumentin Kodii i Etikës
dhe i Sjellljes Profesionale sipas së ciilës anëtarët e Asociacionit të Arkitektëvve të Kosovës janë
j
akorduarr për
respektim
min dhe zbatim
min e tijë në jeetën dhe punëën e tyre të pëërditshme.
Ky dokum
ment bazohett në:
Udhëzimet e Akordua
ara të UIA për Standardet e Rekomandua
ara Ndërkomb
bëtare të Proffesionalizmit në
n
Politikën e Praksës Arkkitekturale mb
bi Etikën dhe Sjelljen
S
të përm
mirësuar në Ja
anar 2011 në Këshillin e mb
bajtur në
Beirut, Liibanon.

Hyrje e Përgjithshme
Parimett Përgjithsh
hme
Parimet dhe Aplikim
met e këtij Ko
odi duhet të lexohen dhe interpretohen në përputhje me këto
o parime
të përgjiithshme :
• Arkitektët duhet të jenë te dëtyruar t’i përmbahen standardeve më të larta të pavarëësisë,të
paanshmërissë, të sekretit profesionaal, të integrittetit, të kompetencës dhe profesionaalizmit,
dhe japjes sëë cilësis më të
t lartë të mundshëme projektuese,
p
teknike dhe sherbyese.
• Arkitektët duhet
d
t’i sjellin shoqërisë
ë njohuri të veçanta
v
dhe unike
u
, aftësi profesionalle dhe
prirje thelbë
ësore për zhvvillimin e mjeedisit të ndërtuar dhe pë
ër zhvillimin e atyre shoqërive
dhe kulturavve në të cilatt një zhvillim i tillë bëhet .

Parime
et dhe Apllikimet
Hyrje
Në vijim
m janë Parimeet dhe Aplikimiet për Etikkën dhe Sjelljen e Arkitekktëve në përmbushjen e
obligimeeve të tyre , edhe kur ndëërmarrja e shërbimeve arkitektonike
a
e e tyre ështëë në një vend
d tjetër
jashtë veendit të tyree të themelim
mit .
Ato zbattohen për të gjitha veprim
mtaritë profesionale, pa marr parasyysh vendin see ku ato aktivvitete
kryhen . Ato adresojnë përgjegjëësitë për pub
blikun , për klientët dhe përdoruesit
p
e arkitekturëës , për
industrittë e ndërtimit dhe për arrtin dhe shkeencën e arkittekturës ‐ atëë vazhdimësi të njohurivee dhe
krijimtarrisë e cila ësh
htë trashëgim
mia e së nesërmes dhe trashëgimia e profesionit të arkitekturës për
shoqërin
në
Jo çdo m
mangësi nga ana e një Arkitekti, ose dështimi
d
që ti
t përmbahett Parimeve dhe
d Aplikimeeve të
këtij Kod
di domosdosshmërisht do
o të justifikojë një ankesëë ose procedurë disiplino
ore. Megjithaatë, një
dështim për të ndjekkur udhëzimet e treguaraa në këtë Kod do të jetë një faktor qëë do të merret në
konsiderratë nëse du
uhet të jetë e nevojshme për të shqyrrtuar sjelljen ose kompettencën e një
Arkitekti.

Parimi 1
Obligim
met e përgjitthshme
Të gjithëë Arkitektët , do të kanë integritet në
ë çdo gjë që thonë
t
ose bëëjnë në cilësinë e tyre si anëtarë
të një prrofesioni libeeral.
Të gjithëe Arkitektët do
d të zotërojnë një trup sistematik
s
tëë njohurive dhe
d teorisë sëë artit ,
shkencës, dh
he biznesin e arkitekturëës të zhvilluaar përmes ed
dukimit , shqyrtimit , trajnimit ,
zhvillimit të vazhdueshëm profesional dhe përvo
ojës . Ky procces duhet të sigurojë pub
blikun se,
kur një Arkittekt është caaktuar për krryerjen e shëërbimeve pro
ofesionale, me
m këtë janë
plotësuar standardet e kërkuara
k
. Kë
ëto standarde duhet të bazohen në një
n periudhë
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minimale ko
ohore prej peesë vjet të plota të arsimit profesionaal (arkitekturral) në nivel
universitar (ose ekuivaleent) , të ndjekur me një minimum
m
preej dy vjet të plota
p
( ose
ekuivalent ) me përvojë profesionale
e praktike nëë mënyrë që të mundëso
ojë ofruesin e duhur
për të kryer të gjitha shëërbimet arkittektonike që priten nga një
n ofrues që
ë ka hyrë në
profesionin e arkitekturëës .
Të gjithëë Arkitektët gjithashtu
g
do
o të mirëmbaajnë dhe të aavancojnë njjohuritë e tyre për artin dhe
d
shkencëën e arkitektu
urës , të resp
pektojnë trup
pin e realizim
mit arkitektural , të kontrribuojnë në rritjen
r
e
saj , dhee t’i japin përrparësi gjykim
mit të mësuaar dhe të pavvarur profesionale mbi ndonjë motiv tjetër
në ndjekkje të artit , shkencës
s
, dh
he të biznesiit të arkitekturës .
Aplikacio
one
1.1 Të gjithë Arkkitektët duheet të sigurojn
në që ata vazzhdimisht i ruajnë dhe i zhvillojnë
z
njo
ohuritë
dhe aftësitë e tyre profeesionale në tëë gjitha fushat relevante për praktikë
ën e tyre përrmes
Zhvillimit të Vazhdueshëëm Profesion
nal të strukturuar.
1.2 Të gjithë Arrkitektët vazh
hdimisht do të kërkojnë për të rritur standardet e përsosmërrisë në të
gjitha fushatt përkatëse, duke përfshirë të arsimitt arkitekturaal, kërkimit, trajnimit,
t
projektimit, teknologjisëë, metodat e ndërtimit dh
he praktikës.
1.3 Të gjithë Arkkitektët duheet të sigurojn
në se ata kan
në proceduraa të duhura dhe
d efektive të
brendshme, duke përfsh
hirë monitoriimin dhe pro
ocedurat e sh
hqyrtimit, si dhe staf të
mjaftueshëm
m të kualifiku
uar dhe mbikkëqyrës ashttu që për t’iu
u mundësuarr për të përm
mbushur
detyrimet e tyre në mën
nyrë të plotë,, efikase dhee në kohë.
1.4 Aty ku puna është kryer në emër të një arkitekti nga një i punësuar apo nga
n dikush tjetër që
vepron nën kontrollin e drejtpërdrejtë dhe të pëërgjegjshëm të
t një arkitekkti, atëherë një
n
ofrues i tillë do të jetë pëërgjegjës për të siguruarr që një perso
on i tillë apo kompani është
kompetent për
p të kryer detyrën dhe është në mëënyrë adekuate i menaxh
huar dhe i
mbikëqyrur në të gjithë detyrën. Rishikimin dhe//ose korrigjim
min e projekktit dhe/ose ttë
parashtresavve teknike pasi që ato janë përgatitur nga të tjerë
ët, nuk duheet të përmbaaj
ushtrimin e kontrollit të përgjegjshëm, sepse rish
hikuesi nuk ka
k as kontrolll mbi këtë e as
njohuri të de
etajuar të pëërmbajtjes sëë parashtresaave të tilla që nga përgattitja e tyre.
1.5 Të gjithë Arkkitektët kanëë të drejtë tëë heqin dorë nga një konttratë për shëërbimet
arkitektonikke ose e punëësimit në ven
nd se që atyrre të kërkoheet për të bërrë një komprromis të
paarsyeshme dhe / ose joreale.
j
1.6 Arkitektët nuk do të propozojnë një kompensim nëse ata nuk kanë inform
macion të
mjaftueshëm
m mbi natyrëën dhe qëllim
min e projekttit, në mënyrrë për të mu
undësuar përrgatitjen
e një kompeensim që do të
t mbulojë plotësisht
p
pu
unën ose shërbimet në lid
dhje me të gjjitha
detyrimet e tyre ndaj klientit, professionit dhe pu
ublikut . Një propozim
p
kompensim qëë
qëllimisht nëë të paktën nuk
n i mbulon
n shpenzimet neto të arkkitektit do të konsideroheet si
konkurrencë
ë e pandersh
hme.
1.7 Gjatë negocimit të një ko
ontrate asnjë
ë Arkitekt nu
uk do të përm
mirësoj prop
pozimin/oferttën e
kompensimiit nëse merr vesh ose ka njohuri për kompensimiin që është propozuar
p
ngga një
tjetër ofruess për të njëjttën punë osee shërbime .
1.8 Këto aplikaccione janë të nevojshme për të mbrojjtur klientin dhe shoqërinë nga nën
kapaciteti i paskrupullt
p
n çdo Arkittekt
nga
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Detyrim
met në interres publik
Në interres të publiku
ut të Arkitektët duhet të respektojnëë germën dhee frymën e liigjeve që rregullojnë
aktivitettet e tyre pro
ofesionale dh
he punën dhe shërbimett për të cilat ata janë përggjegjës . Ata duhet
të mbrojnë shëndetiin, sigurinë dhe
d mirëqenien e publiku
ut , dhe të marrin
m
parasyysh ndikimin social
dhe mjeedisor të aktiviteteve të tyre profesionale në zbattimin e punës dhe të shërbimeve të tilla
t . Mbi
të gjithaa, është detyrë e të gjithëë Arkitektëve
e të respekto
ojnë nevojat e shoqërisë dhe për të
përqafuar cilësinë dh
he qëndruesshmërinë e mjediseve
m
të ndërtuara dhe natyrore .
het të respekktojnë dhe tëë ndihmojë për
p të ruajturr dhe zhvilluaar
2.1 Të gjithë Arrkitektët duh
sistemin e vlerave
v
dhe trashëgimisë
t
ë natyrore dh
he kulturore të bashkësissë, në të cilën ata
janë duke krijuar
k
arkitekturën. Ata do
d të përpiqeen jo vetëm për të përmirësuar mjed
disin
përmes cilë
ësisë më të laartë të projektimit, por edhe
e
për të përmirësuar
p
c
cilësinë
e jettës dhe
habitateve brenda një komuniteti
k
të
ë tillë në mënyrë të qënd
drueshme nëë veçanti dukke pasur
parasysh ru
uajtjen e energjisë dhe tëë ujit dhe red
duktimin e em
misioneve të
ë karbonit nëë
kontekstin global
g
të ndrryshimeve klimatike, dukke qenë plotëësisht të ndëërgjegjshëm për
efektin e pu
unës së tyre në interes më
m të gjerë tëë të gjithë atyyre që në mëënyrë të arsyyeshme
mund të pritet që të përdorin ose të
ë gëzojnë pro
oduktin e pu
unës së tyre.
2.2 Asnjë Arkittekt nuk do të
t komunikojj apo të prom
movoj ose pë
ërfaqësoj vetten ose shërbimet e
veta profesionale në mëënyrë të rrem
me ose mash
htruese; as që
q do të lejojë të tjerët pëër të
bërë kështu
u, nëse ështëë apo jo dukee vepruar nëë emër të tyre.
2.3 Të gjithë Arkitektët gjitthmonë duhe
et ti shmangen që të vep
projnë, ose të
ë gjejn veten
n, në një
çështje apo
o situatë e cila është e paapajtueshme me detyrimet e tyre pro
ofesionale osse që ka
të ngjarë qëë mund të nggris dyshime rreth pavarëësisë, paanësisë ose të in
ntegritetit tëë tyre.
2.4 Asnjë Arkittekt nuk do të
t jap mbësh
htetje ose të pajtohet mee ndonjë deklaratë, me sh
hkrim
ose ndryshee, e cila është në kundërsshtim me njo
ohuritë e tyrre apo të mendimit profeesional
ose për diçkka që ata e dinë
d se është
ë mashtruesee apo e padreejtë për të tjerët ose përrndryshe
diskredituese për profesionin ose kllientin e tyree ose përdoru
uesin.
2.5 Nuk do të promovojnë,
p
inkurajojnë,, japin mbësh
htetje ose paajtohen me çdo
ç akt që kaa të
ngjarë që mund
m
të ndihmoj në kryerjen e një kriimi ose të sje
elljes joetike ose në lidhje me
çdo akt i cili mund të prrij për të fshe
ehur ose masskuar ndonjëë paligjshmëri financiare ose
fiskale ose parregullsi.
p
2.6 Të gjithë Arkitektët duh
het të respekktojnë dhe tëë jenë në përputhje me këtë
k
Udhëzim
m dhe
gjithashtu kodet
k
dhe liggjet e aplikue
eshme për sh
hërbimet arkkitektonike që ofrohen osse që do
të ofrohen në një shtet pritës.

Parimi 3
Obligim
met ndaj Klie
entit
Të gjithëë Arkitektët i kane borxh klientëve tee tyre si detyrë për të kryyer punën e tyre
t
ose japu
ur
shërbim
me me besnikkëri , me ndërgjegje , me kompetencëë , në mënyrë profesionaale dhe me pavarësi
p
,
paanshm
mëri dhe inte
egritet, dukee përdorur ku
ujdes dhe afftësi të duhur . Të gjithë Arkitektët
A
nëë çdo
kohë do
o të të ushtro
ojnë gjykim të pavarur paa paragjykime dhe të paaanshëm . Ataa duhet të keenë
parasysh
h të gjitha standardet rellevante teknike dhe proffesionale gjattë kryerjes së të gjitha
shërbim
meve profesio
onale. Gjykim
mi i pavarur , i paanshëm , i mësuar dhe
d profesion
nal duhet të marrë
përparësi mbi çdo motiv
m
tjetër për
p realizimin
n e artit , shkkencës , dhe biznesit të arkitekturës .
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3.1 Të gjithë ofrruesit e shërb
bimeve arkittekturale do të respektojnë nevojat dhe
d kërkesat e
shprehura nga një klientt apo çdo përdorues i mu
undshëm përr sa kohë që nevojat dhee
kërkesat e tiilla nuk bien në kundërsh
htim me Pariimet dhe Aplikimet e këttij Kodi. Në raast të
konfliktit akttual apo të mundshëm
m
Arkitekti
A
duhet që menjëherë të njofttojë klientin dhe,
nëse është e përshtatshme përdorueesit rreth konfliktit. Nësee shprehimisht nuk bihett dakord
ndryshe ofru
uesi duhet mëtutje
m
të jettë në pajtim me këtë përr të përmbusshur nevojën
n apo
kërkesën ose menjëherëë do të japë dorëheqjen
d
n kontrataa gjegjëse pëër shërbimet
nga
arkitektonikke apo të pun
nësimit.
3.2 Të gjithë Arkkitektët do tëë marrin përrsipër vetëm punë professionale ku atta mund të
demonstrojn
në se ata possedojnë njoh
huri dhe aftëësi të mjaftueeshme (siç kë
ërkohet nga teksti i
Direktivës Kualifikimeve të BE‐së 200
05/36 / EC) d
dhe gjithashttu, nëse kërkkohet, në mëënyrë që
kompensimii i rënë dakord për një sh
hërbim të veçantë do të ofroj
o
ose të sigurojë
s
buriime të
mjaftueshme financiare dhe teknike për të përm
mbushur angaazhimet në çdo
ç aspekt pëër
klientët e tyre. Ky detyrim nuk do të ndikohet nëë rast të angaazhimit të ko
onsulentëve në emër
të ofruesit, një
n klienti osse të ndonjë përdoruesi aktual
a
apo tëë ardhshëm. Çdo konsuleent i
angazhuar nga
n ofruesi duhet të jetë i kualifikuar me edukim, trajnim, osee përvojë në fushat
specifike ku do të përfsh
hihet.
3.3 Të gjitha Arrkitektët duh
het të paguheen vetëm nga tarifat dhee përfitimet e përcaktuarra në
kontratën pëërkatëse përr shërbime ose
o të punësimit.
3.4 Asnjë Arkite
ekt s’do të offrojë asnjë ryyshfet apo pagesë për tëë blerë punën
n apo të pran
noj prej,
ose të ofroj për ndonjë menaxher
m
të
ë projekteve apo të ndërttimit ose ndo
onjë mbikëqyyrësi ose
agjenti tjetëër të ndonjë klienti
k
apo përdoruesi akktual ose të ardhshëm,
a
ko
ontraktorit,
specialistit, furnizuesit
f
tëë produktevee apo të tjerë, për të bërrë përfitime të fshehta.
3.5 Të gjithë Arkkitektët duheet, në çdo fazë pa marr parasysh,
p
të bëjë
b të diturr menjëherë
klientëve, pë
ërdoruesve aktual
a
apo tëë ardhshëm, kontraktorëëve ose çdo personi
p
apo
organizate për
p çfarëdo rrethanë
r
tjetër të rëndëssishme që mu
und të çoj në
ë ndonjë kon
nflikt të
interesit, osee të jap përsshtypje të tillë. Nëse kjo lejohet
l
të vazhdojë, ata duhet
d
pas tëë
sigurojnë qëë rrethanat e tilla nuk do të ndikojnë në interesatt e personavee apo organiizatave
të tilla ose tëë ndërhyjnë me detyrat e ofruesit të shërbimevee arkitekturale e veçanërisht në
qoftë se kërkohet nga atta të ushtrojnë ndonjë gjjykim në lidh
hje me ekzekutimin e ndo
onjë
kontrate.
3.6 Të gjithë Arkkitektët do tëë ofrojnë kësshillë të pavaarur ,të paan
nshëm për klientët e tyree dhe për
çdo përdoru
ues aktual ap
po të ardhshëëm.
3.7 Kushtet e an
ngazhimit të një arkitekti do të jetë su
ubjekt i një marrëveshje
m
me shkrim me
m
klientin. Kjoi domosdo do
d të të mbullojë:
• Sassinë e punës ose të shërb
bimeve;
• Përrcaktimin e detyrimeve
d
d kufizimet;
dhe
• Buxxheti ose ndo
onjë kufizim tjetër të kosstos së projeektit apo të punës
p
ose
shëërbimeve ;
• Tarifa e pagesëës së punës ose
o të shërbimeve , meto
odën e llogaritjes së sajë ( nëse
ësh
htë e nevojsh
hme ) dhe fazat se si do të
t realizohett pagesa;
• Rre
ethanat që e arsyetojnë ndërprerjen .
3.8 Të gjithë Arkkitektët duheet të respekttojnë konfideencialitetin në
n çështjet e klientëve osse të
përdoruesve
e të tjerë akttual ose të arrdhshëm dhee nuk duhet të zbulojnë informacion
i
in
konfidenciall pa pëlqimin
n paraprak me
m shkrim të klientit ose të
t çdo pale përkatës
p
përveç nëse
zbulimi kërkkohet me ligj.
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3.9 Të gjithë Arkkitektët do tëë kryejnë punën e tyre profesionale me
m aftësi dhe kujdesin e duhur.
3.10
0 Të gjithë Arkitektët
A
do
o të kryejnë punën
p
e tyree profesionalle pa vonesë dhe aq sa është
brenda fuqissë së tyre, brrenda një afaati të arsyesh
hëm kohor të
ë rënë dakorrd.
3.11
1 Të gjithë Arkitektët
A
do
o të mbajn kllientin e tyree të informuaar për ecurin
në e punës osse të
shërbimeve të ndërmarrra në emër të tyre dhe pëër çdo çështjje që mund të
t ndikoj në cilësinë
ose koston e punës së projektit veçaanërisht kur kufijtë
k
janë vendosur
v
ngaa ana e klientit mbi
cilësinë ose koston.
3.12
2 Të gjithë Arkitektët duhet, nëse është e mund
dur, në çdo kohë
k
të posedojnë sigurim
min
profesional ndaj dëmevee me sasi dhe kohëzgjatje të mjaftueshme për deetyrimet ligjo
ore të
mundshme të
t ofruesit ndaj çdo perssoni pa marr parasysh madhësinë
m
e projekteve,
p
t
të
punëve dhe shërbimevee të ndërmarra nga ana e tyre.
3.13
3 Të gjithë do
d të merren
n me ankesatt në mënyrë sa më të shp
pejtë dhe të sjellshëm dh
he me
shkrim.
3.14
4 Të gjithë Arkitektët offruesit e shërbimeve arkitekturale do
o të bëjn me
e dije klientitt për
procedurat e zgjidhjes sëë mosmarrëvveshjeve në dispozicion (nëse
(
nuk paarashikohet n
në
kontratën e ofruesve të punës),pajtimit, ndërmjeetësimit, arb
bitrazhit apo ndonjë alterrnativë
tjetër të rezo
olutës nga njjë gjykatë ko
ompetente.

Parimi 4
Detyrim
met në interres të profe
esionit
Të gjithëë Arkitektët kanë
k
obligim
m që ti përmb
bahen pavarëësisë, paanësisë , sekretiit profesionaal ,
integriteetit dhe dinjitetit të profeesionit , dhe të sjelljes nëë një mënyrë
ë që respekto
on të drejtatt
legjitimee dhe interessat e të tjerëëve dhe në sh
htesë e kanëë për obligim për të njohu
ur aspiratat
profesio
onale dhe kontributet e kolegëve
k
të tyre dhe për të respektuaar të drejtat e tyre .
Të gjithëë Arkitektët do
d të njohin kontributin e të tjerëve të dhënë për kryerjen e punëve ose të
shërbimevve të tyre si , për shembu
ull , stafin , klientin
k
, plan
nifikuesit urb
banistët , arkkitektë të
peisazhit , arkitektë tëë tjerë, firmave profesion
nale shumë‐ disiplinore apo
a kompani ,
artistë, en
nterierist dizaajner të bren
ndshëm , inxhinjerë konsstruksioni dhe të shërbim
meve
teknike, ekonomistë të ndërtimit, furnizuesit specialist
s
, ko
ontraktuesit të specializu
uar,
kontraktorët dhe të tjerët në ekipin e projektitt .
Aplikimee
4.1 Të gjithë Arkkitektët do tëë ndjekin akttivitetet e tyre profesionale me pavarësi, paanësi ,
konfidenciallitetit , integritetit , ndershmërisë dhe drejtësisë të plotë.
4.2 Arkitektët nuk do të marrrin një partn
ner dhe as nuk do të vep
projnë si një bashkë‐drejt
b
tor me
një person të papërshtattshëm, perso
on i tillë që ka
k një dënim penal i cili ndikon
n
në
reputacionin
n e ofruesit ose
o ofruesvee të shërbimeeve arkitektu
urale në përggjithësi, ose është
ë
i
falimentuar me borxhe ose
o emri i të cilit është hequr nga çdo
o regjistër prrofesional paa
kërkesën peersonale ose personi i diskualifikuar nga
n anëtarësia e një orgaanizate të njo
ohur që
përfaqëson arkitektë dhe / ose ofruees të tjerë tëë shërbimeve
e arkitekturale.
4.3 Të gjithë Arkkitektët duheet të përpiqeen, përmes veprimeve
v
tëë tyre, për të promovuar
pavarësinë, paanshmëria, dinjitetin dhe
d integriteetin e profesionit të tyre,, dhe do të sigurojnë
që përfaqësuesit dhe pu
unonjësit e tyyre të jenë në përputhje me etikën dhe sjelljen ko
onform
këtij Kodi, nëë mënyrë qëë kushdo që ka
k të bëj me ndonjë Arkitekt pa marrr parasysh cilin
mund të kettë besim se w është i mbrojtur ndaj paaftësisë
p
ap
po deklaratavve të rreme ose
o
mashtruese.
4.4 Asnjë Arkiteekt nuk do të diskriminojn
në në bazë tëë racës, gjiniisë, fesë, aftëësisë së kufizzuar,
statusit marrtesor ose orientimi seksu
ual.
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4.5 Asnjë Arkiteekt nuk do të përvetësoj pronën
p
intelektuale ose pandershmëërisht të përrfitoj nga
idetë e një arkitekti
a
tjetëër pa pajtimin e autoritettit nga ofruesi që ka të drejtën e kësaaj
pasurie ose ideje.
4.6 Asnjë Arkiteekt nuk duhett, kur emëro
ohet si vlerëssues i një kon
nkursi të vep
projë në ndon
një
kapacitet tjeetër sidoqofttë në lidhje me
m ose që rrjjedh nga lënda e një konkursi të tillë..
4.7 Asnjë Arkiteekt nuk do të përpiqet që
ë të kritikojë me keqdashje dhe pa të drejtë me qëllim
për të diskreedituar punëën arkitekturale të një Arkitekti tjetërr.
4.8 Të gjithë Arkkitektëve nësse iu drejtoh
hen për të nd
dërmarrë njëë projekt apo
o punë tjetërr
profesionalee për të cilat ata kanë njo
ohuri ose mu
und të konstaatojnë me he
etim të arsyeeshëm
se një Arkite
ekt tjetër ka një kontratë
ë ekzistuese me
m të njëjtin
n klient ose shfrytëzues aktual
a
ose të ardhsshëm për të njëjtin projekt ose për pu
unë ose shërrbime , atëheerë duhet ta njoftojë
atë.
4.9 Të gjithë Arkkitektët në qoftë se janë të caktuar për
p të dhënë një opinion mbi punën e një
ofruesi tjetë
ër të tillë, vettëm nëse nuk është e dëmshme për çështje
ç
gjyqëësore të mun
ndshme
do të njoftojjnë ofruesin..
4.10
0 Të gjithë Arkitektët
A
du
uhet të siguro
ojnë që finan
ncat e tyre profesionale
p
janë
j
të menaaxhuara
në mënyrë të
t ligjshme.
4.11
1 Një përfaqësues i një arkitekti nukk mund të nëënshkruajë një
n kërkesë për
p leje ndërttimi, një
kërkesë për miratimin e planifikimit,, një kërkesëë për miratim
m për rregullo
ore të ndërtimit ose
ndonjë kërkesë tjetër pëërkatëse ligjo
ore, përveç nëse
n
nënshkrruesi është projektanti
p
ose
projekti ështtë përgatiturr nën mbikëq
qyrjen e drejjtpërdrejtë, menaxhimin
m
dhe autoriteetin e
nënshkruesiit.
4.12
2 Nëse auto
oriteti professional rregullator ose insstitucioni pro
ofesional bën
n një ankesë ose
fillon proced
durat kundërr një arkitektti të regjistru
uar apo të licencuar ose kundër
k
një firme,
kompanie ap
po person ju
uridik i cili ësh
htë i regjistru
uar apo licen
ncuar, atë Arrkitekt ose Paartner,
kryetar apo shef ekzekuttiv të firmës,, kompani ap
po person juridik duhet të
t paraqitet
personalishtt (dhe jo nga ndonjë përffaqësues ligjo
or apo të tjeera), për t'iu përgjigjur
p
an
nkesës
ose procedu
urës.
4.13
3 Arkitektëtt që ofrojnë shërbime
s
arkkitekturale në
n një projekkt në një vend
d në të cilin ata nuk
janë të regjistruar do të bashkëpuno
ojnë me një arkitekt
a
lokal për të sigurruar se të kuptuarit e
duhur dhe efektiv
e
i jepett faktorëve ligjor, mjedissor, social, ku
ulturor dhe të trashëgimiisë.
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