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E drejta tregtare është lëndë obligative në semestrin
e shtatë (semestrin dimëror), me fond javor të orëve
mësimore (dy orë ligjërata dhe një orë ushtrime),
me gjithsej gjashtë kredi.
E drejta tregtare ka për synim ofrimin e njohurive
bazike për të drejtën tregtare (statusore dhe
kontraktore).
Qëllimi kryesor i lëndës, konsiston arritjet kulturore
të analizave teorike dhe praktike të modeleve me të
dobishme dhe më avancuese të biznesit të një vendi.
Më tutje, lënda synon përgatitjen më adekuate dhe
më të plotë të studentëve të drejtësisë për t’i
përballur me sukses kërkesat, nevojat dhe sfidat e
tregut të dijes përkitazi me sferat, degët dhe
disiplinat e ndryshme shkencore, që bëjnë pjesë
direkt apo indirekt në sistemin e së drejtës
biznesore tek ne dhe gjetiu.
Lënda E drejta tregtare do të ligjërohet duke u
ofruar studentëve njohuri të reja dhe të
përshtatshme rreth të drejtës dhe nevojave që ka
ekonomia për rregullimin e saj në pikëpamje
juridike. Programi shpjegohet nëpërmes këtyre
njësive:
1. Njohuri të përgjithshme mbi Të drejtën
tregtare;
2. Roli i shtetit në rregullimin e Të drejtës
tregtare;
3. Format e shoqërive tregtare;
4. Kontratat tregtare;
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5. Kontratat me elementë ndërkombëtarë;
6. Punët bankare dhe letrat me vlerë;
7. Zgjidhja e kontesteve në gjykata të rregullta

dhe zgjidhja alternative e kontesteve
tregtare.
Secila pjesë e veçantë i ka edhe kapitujt dhe
nënkapitujt që e specifikojnë dhe e pasurojnë arsyen
e implikimit kaq të madh Të së drejtës në ekonomi
dhe në të gjitha aktivitetet e shoqërisë në nivel
global.
Kontributi nё ngarkesën e studentit ( qё duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё
nxënit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në terren
Kollokfiume, seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz,
provim final)
Projektet, prezantimet, etj.
Totali

Orë
2
1
1
1

Ditë/Javë
1/15
1/15
1/15
1/15

Gjithsej

1
2
2
2

1/15
2/5
1/5
1/15

15
10
10
15

2
5

1/5
1/1

10
5

10

1/1

10

5 ECTS

Total

150

30
15
15
15

Metodologjia e mësimdhënies:

Prezantimi i temës mësimore në ligjërata bëhet
përmes Power Point, diskutime interaktive,
ushtrime. Përsëritja e temës paraprake nga grupi i
caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe
ushtrime individuale dhe grupore. Rast studimi apo
detyrë (për orën e ushtrimeve) lidhur me temën e
ligjëruar.

Metodat e vlerësimit:

Prezantimi dhe puna grupore: 0-5 %
Prezantim individual: 0-5 %
Punim seminarik: 10 %
Testi I: 0-15 %
Testi II: 0-15 %
Provim përfundimtar: 0-50%
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Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:

Dr. Mehdi J. Hetemi: ”E drejta me njohuritë themelore
të drejtës afariste”, Prishtinë, 2006.
Vilim Gorenc: “Bazat e së drejtës tregtare statusore dhe
kontraktore”, Prishtinë, 2006;
Dr. Mehdi J. Hetemi: ”E drejta tregtare ndërkombëtare afariste”, Prishtinë, 2007;
Dr. Mehdi J. Hetemi: ”Disa tema aktuale të ekonomisë
së tregut”, Prishtinë, 2005;
Dr. Nerxhivane Dauti: “E drejta e detyrimeve”, Prishtinë
2016;
Dr. Nerxhivane Dauti: “ E drejta kontraktuese –
praktikum-” , (Botim i përpunuar) Prishtinë, 2016.
Ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës:

Ligji për Shoqëritë Tregtare;
Ligji për Mbrojtjen e Konkurrencës;
Ligji për Mbrojtjen e Konsumatorit;
Ligji për Investimet e Huaja;
Ligji për Tregtinë e Brendshme;
Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve;
Ligji për Markat Tregtare;
Ligji për Arbitrazhin;
Ligji për Ndërmjetësimin;
Ligji për Falimentimin;
Ligji për Ndërmarrjet Publike;
Ligji për Bankën Qendrore të Republikës së
Kosovës;
Ligji për Dizajnin Industrial;
Ligji për Markat Tregtare;
Ligji për Patentat;
Ligji për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e
Përafërta;
Ligji për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe
Institucionet Financiare Jo-Bankare etj.
Plani i dizajnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Java e dytë:

Ligjërata që do të zhvillohet
Prezantimi i lëndës, i literaturës, si dhe i rregullave.
 Vështrime të përgjithshme mbi lëndën: E drejta
tregtare
Tema: Njohuri të përgjithshme për Të drejtën tregtare
 E drejta tregtare statusore;
 E drejta tregtare kontraktore;
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Java e tretë:

Java e katërt:

Java e pestë:

Java e gjashtë:

Java e shtatë:
Java e tetë:

Java e nëntë:

Java e dhjetë:

Java e njëmbëdhjetë:

Parimet e të drejtës tregtare;

 Burimet formale dhe materiale të së drejtës tregtare;
 Degët e së drejtës.
Tema: Njohuri themelore mbi rolin e shtetit në
fushën e Të drejtës tregtare
 Baza ligjore në fuqi për organizimin dhe funksionimin
e shoqërive tregtare;
 Rregullimi i marrëdhënieve të punës;
 Mbrojtja e konkurrencës;
 Mbrojtja e konsumatorit;
 Investimet e huaja.
Tema: Pjesa statusore - E Drejta e Shoqërive Tregtare
 Format e shoqërive tregtare:
 Biznesi individual;
 Ortakëria e Përgjithshme;
 Shoqëria komandite;
 Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar (sh.p.k.);
 Shoqëria aksionare (Sh.A.);
 Ndërmarrjet e huaja.
Tema: E drejta tregtare kontraktore
 Kontrata si burim i detyrimeve;
 Formimi i kontratës (oferta dhe pranimi i ofertës);
 Kushtet e kontratës;
 Forma e kontratës.
Tema: E drejta tregtare kontraktore
 Pavlefshmëria e kontratave;
Mjetet për sigurimin e kontratës.
Testi I
Tema: Kontratat kryesore në lëmin e
ekonomisë
 Karakteristikat e kontratave në ekonomi;
 Llojet e kontratave.
Tema: E drejta pronësore
 Prona dhe blerja e pronës;
 Pronësia dhe lizingu i pronës se paluajtshme.
Tema: Punët bankare dhe letrat me vlere
 Organizimi i bankave;
 Ligji për Bankat;
 Marrëdhëniet mes bankës dhe klientit.
Tema: Punët bankare dhe letrat me vlere
 Përkufizimi i letrës me vlere;
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Java e dymbëdhjetë:

Java e trembëdhjetë:

Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Llojet e letrës me vlere (kambiali, ceku, aksionet etj.);
Rëndësia e letrave me vlere në tregtinë
ndërkombëtare.
Tema: Zgjidhja e kontesteve tregtare në gjykata të rregullta
 Organizimi i gjykatave të rregullta;
 Gjykata Themelore - Departamenti për çështje
ekonomike.
Tema: Mekanizmat e tjerë alternativë të zgjidhjes së
kontesteve tregtare
 Zgjidhja e kontesteve me ndërmjetësim;
 Gjykatat e arbitrazhit / Tribunali i Përhershëm i Odës
Ekonomike të Kosovës / Qendra për Zgjidhjen
Alternative të Kontesteve të Odës Ekonomike
Amerikane në Kosovë.
Testi II
Tema: Përmbledhje e lëndës.

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Para se gjithash, student/i,-ja duhet të jetë i,e ndërgjegjsh/ëm,-me dhe të respektojë
rregullat e institucionit;
Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, orarin e ushtrimeve dhe detyrat e tjera që i
caktohet nga mësimdhënësi;
Është i obliguar ta prezantojë ID-në në teste dhe provim;
Gjatë hartimit të punimeve seminarike, student-i,-ja duhet t’u përmbahet udhëzimeve të
dhëna nga mësimdhënës-i/ja;
Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentët duhet
të përqendrohen vetëm në njohuritë personale. Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike
(rregullave) ndëshkohet konform dispozitave të parapara me Statut.
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