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FORMULAR I SYLLABUSIT TË LËNDËS 

 

Të dhënat bazike të lëndës 

Njësia Akademike Fakulteti Juridik 

Emri i lëndës: E drejta private e BE-së 

Niveli: Master 

Statusi i Lëndës E obligueshme 

Viti i studimeve I 

Numri i orëve gjatë javës: 2+1 

Vlera në Kredite – ECTS: 4 

Koha/Vendi: Prishtinë 

Mësimdhënësit e lëndës: Prof. Dr. Hajredin Kuci 

Prof. Dr. Asllan Bilalli  

Detajet kontaktuese:  hajredin.kuqi@uni-pr.edu  

 

 

Përshkrimi i 

lëndës 

Fokusi i kësaj lënde është acquis communautaire dhe propozimet për 

legjislacionin e ardhshëm, prandaj do të studiohen fushat adekuate në 

aspektin krahasimor. E drejta kontraktore Evropiane do të studiohet në 

raport me Kodin Lando (PECL), jurisprudecën e Gjykatës Evropiane 

të Drejtësië, acquis communautaire aktuale dhe comparative në mes të 

shteteve anëtare të BE-së. Sistemet kombëtare ligjore do të rishikohen 

duke pas parasysh ato më të mëdhat siç janë Franca, Anglia dhe 

Gjermania, megjithatë në disa raste ato do të krahasohen karshi disa 

sistemeve tjera ligjore. Elementet tjera esenciale të lëndës përfshijnë të 

drejtën Evropiane të detyrimeve, praktikat jo të drejta afariste, 

shërbimet financiare dhe mbrojtjen e konsumatorëve. E-commerce apo 

afarizmi elektronik do të shërbejë vetëm si rast studimor.  

 

Qëllimet e 

Lëndës: 

- Vazhdimi i studimeve thelbësore të të drejtës private brenda 

Bashkimit Evropian me qëllim të bërjës së këtyre koncepteve 

më të përafërta me ato të Evropës; 

- Ofrimi i kushteve për studentët për debate të mundësive dhe 

synimeve të të Drejtës Private Evropiane, në veçanti të drejtën 

e detyrimeve në kuadër të Tregut të Brendshëm të BE-së.  

-  

Rezultatet e 

pritura të 

nxënies: 

Njohuritë dhe të Kuptuarit 

 

1. Të demonstruarit e njohurive kritike mbi karakteristikat e 

kryesore të sistemit kryesor të kontratave në Evropë dhe Kodit 

Lando (PECK);  

2. Të demonstruarit e njohurive kritike mbi karakteristikat e 

kryesore të sistemi Evropian të delikteve, të drejtës komunitare 

dhe prezencës së  aquis communautaire në terren; 

3. Të demonstruarit e njohurive kritike mbi karakteristikat e 

kryesore mbi të drejtën komunitare dhe legjislacionin e 

mailto:hajredin.kuqi@uni-pr.edu


 2 

propozuar për zhvillimin e tregtisë në Tregun e Brendshëm, në 

veçanti rregullat që ndikojnë në tregtinë elektronike (e-trade).  

  

Aftësitë Intelektuale 

 

4. Të identifikuarit e nivelit të konvergjencave që ekzistojnë 

aktualisht në mes të sistemeve gjyqësore dhe tregtare në 

Evropë duke marrë po ashtu parasysh të drejtën komunitare në 

këtë fushë; 

5. Shpjegimi i ngjashmërive tjera dhe dallimeve në qasjet 

kombëtare, politikat dhe filozofitë e shprehura; 

6. Nga perspektiva personale dhe e pavarur mbi qëllimet dhe 

mundësitë e harmonizimit të të drejtës private Evropiane dhe 

në veçanti të drejtës së detyrimeve. 

 

Shkathtësitë specifike 

 

7. Shkathtësia e të hulumtuarit në mënyrë të pavarur mbi të 

drejtën komerciale dhe të Drejtën Civile në BE.  

 

Kontributi  i studentit (që duhet të korrespondojë me rezultatet e pritura të 

mësimnxënies)  

Aktiviteti  Orë Ditë/Javë Totali 

Ligjerata 2 1/15 30 

Ushtrime 

teorike/laborator

ike 

1 1/15 15 

Ushtrime 

praktike 

1 1/15 15 

Kontakti me 

profesorin/kons

ultimet  

1 1/15 15 

Ushtrimet në 

terren 

    

Kollokvium, 

seminare 

2 2/1 2 

Detyrë Shtëpi 1 1/5 5 

Koha e të 

mësuarit 

vetanak të 

studentit (në 

bibliotekë ose 

në shtëpi)  

2 1/15 15 

Përgatitja për 

provimin 

përfundimtar  

2 1/5 10 



 3 

Koha e kaluar 

në vlerësime 

(teste, kuiz, 

provim 

përfundimtar)  

5 1/1 5 

Projektet, 

prezantimet etj.  

 

1 1/8 8 

Totali 

 

4 ECTS Total 120 

 

Shënim 1 ECTS credit = 30 orë angazhimi p.sh. nëse rasti ka 7ECTS studenti duhet 

t’i ketë 210 orë angazhim gjatë semestrit.   

Metodologjia e 

të Mësuarit  

Ligjerata interactive: që nënkupton se profesori do të ligjerojë por 

studentët do të bëjnë po ashtu prezantime dhe do të jenë pjesë active e 

diskutimeve në raport me temat që do të prezantohen në klasë.  

Punimet seminarike: Studentët do të kenë mundësi të zgjedhin tema 

dhe të prezantojnë ato në formë të seminareve. Ata do të udhëzohen 

mbi metodat e përgatitjes së punimeve të tilla. Punimet do të 

vlerësohen nga mësimdhënësi dhe pastaj do të prezantohen për t’u 

diskutuar me student të tjerë në klasë.  

Rastet studimore dhe/apo skenaret: të gjithë studentët do të kenë 

mundësi të demonstrojën shkathtësitë e veta në simulimet e 

organizuara në klasë, ku do të diskutohen vendimet e veçanta të 

GjED-së.  

Detyrat ekipore: gjatë ushtrimeve praktike studentët do të kenë 

mundësi të jenë më të përfshirë dhe të prezantojnë qëndrimet e tyre 

dhe mendimet mbi temat e ndryshme të të Drejtës Civile në BE.  

Metodat e 

vlerësimit: 

Vlerësimet do të bëhen përmes pjesëmarrjes, angazhimit në seminare 

dhe raste studimore dhe provimit përfundimtar. 

 

Pjesëmarrja e studentëve 10%  

Seminar 20% 

Rast Studimor 20% (10% raste studimore në klasë dhe 10% raste 

studimore si detyra shtëpie) 

Provimi përfundimtar 50% (provimi përfundimtar organizohet në 

formë të shkruar që përbëhet prej 50% të pikëve alternative dhe 

pyetjeve të hapura, 25% ese dhe 25% raste studimore të shkurtëra.  

Pragu i kalueshmërisë prej 60% të pikëve të fituara.  

 

% Nota 

91-100 10 (dhjetë) 

81-90 9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 
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Literatura 

 

Literatura 

Bazike:   

a) Arthur Hartkamp et al.(eds), Towards a European Civil Code, 

3 rd ed,(Nijmegen: Ars Aequi Libri & The Hague etc.: Kluwer 

Law International 2004); 

 

b) Oliver Radley-Gardner at al. (eds.), Fundamental Texts on 

European Private Law (Oxford: Hart Publishing 2003).  

 

c) Tërë legjislacioni relevant si plotësim për këtë mund të gjindet 

në: http:/www.europriv.org/. 
 

Literaturë 

shtesë:   

Nuk rekomandojmë ndonjë libër të veçantë. Studentët mund të 

përdorin libra të ndryshëm dhe burime internet, përfshirë:  

 

a) Bussani-Mattei, The common core of European Private Law 

(2002); 

b) Beale-Hartkamp-Kotz-Tallon Cases, Material and Text on 

European Contract Law(2002); 

c) EU Law, Text Cases and Materials (fourth Edition) OUP, Paul 

Craig and Grainne de Burca (2007).  

d) Lando-Beale, Principles of European Contract Law Parts I 

and II (2000); 

e) Christian von Bar, The common European Law of torts 

(Oxford:Clarendon),Volume 1(1998) and 2 (2000); 

f) Walter van Gerven, Tort Law (Oxford:Hart 2000); 

g) Geraint Howells et al., The Law of Product Liability 

(London:Butterwrths 2000); 

h) Arthur Hartkamp et al., Towards European Civil Code, 3 er ed. 

(2004); 

i) Zimmermann-Whittaker, Good Faith in European Contract 

Law (2000); 

j) Zweigert-Kotz, An Introduction to Comparative Law (1998); 

k) See also the internet website of the Lando Committee and the 

European Commission: 

http://www.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission_on_ec

l/index.html 

  Dhe 

http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract_la

w/index_en.html. 
 

Plani i dizajnuar i mësimdhënies:   

Java Tema e Ligjeratës së Mbajtur 

Java e parë Përmbajtja dhe metodologjia e lëndës  

Hyrje në përmbajtjen e lëndës, dhe metodologjia e të drejtës 

komparatie. Hyrje në nocionin e Komunitariziit në BE. Prezantimi i 

http://www.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission_on_ecl/index.html
http://www.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission_on_ecl/index.html
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract_law/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract_law/index_en.html
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zhvillimeve të fundit që mund të përfshijnë aprovimin e Kushtetutës 

në Evropë. Për reference shih hyrjen në faqën e internetit të BE-së  

“European Union at a glance” http://europa.eu.int/abc/index_en.htm 

Java e dytë Të kuptuarit e kontratave në Evropë   

Kuptimi i kontratave dhe dallimi i tyre nga shkaktimi i demit  në 

sistemet kryesore ligjore të Evropës. Negocijimi I kontratave dhe 

shkathtësitë para kontraktuale në sistemet e mëdha ligjore në Evropë. 

Kushtet formale. 

 

Java e tretë Kontratat në Evropë 

Hartimi i kontratave dhe obligimet e nënkuptuara. Qasjet objektive 

dhe subjective në interpretim. Integriteti i marrëveshjeve kontraktuale 

sipas ligjit. Kushtet e padrejta: kontrollimet formale dhe jo-

substanciale, masat parandaluese në përdorimin e tyre. Lëshimet 

gjatë procesit të kontraktimit: mashtrimi, keqinterpretimi, rëndësia 

dhe të kuptuarit e parimit të besimit në të drejtën kontinentale. 

Zgjidhjet alternative në të drejtën zakonore. Shkelja e kontratës, 

pasojat. 

 

Java e katërt Projekti Lando: Parimet e të Drejtës Kontraktore Evropiane 

(PECL)  

Komisioni Lando dhe puna e tij në harmonizimin e të drejtës 

kontraktore. Përmbajtja e Kodit Lando. Perspektiva e BE-së në 

harmonizimin e të Drejtës Kontraktore. Qasja e BE-së në lidhje me 

temën dhe arsyetimi i harmonizimit të të drejtës kontraktore. 

Marrëdhëniet me tregun e brendshëm. Propozimet për harmonizomin 

e të drejtës kontraktore në vendet tjera. Qëllimet dhe përgjegjësit. 

Plani i Veprimit i Komisionit Evropian i dates 12 shkurt 2003 dhe në 

veçanti të ashtuquajturat CFR (Korniza e Përbashkët e Referimit) 

shih: komunikatën nga Këshilli, ”European Contract Law and 

revision and the acquis: the way forward”, Brussels, 11.10.2004, 

COM (2004) 651 final. 

Java e pestë   Evropianizimi i të drejtës private 

Një hap para në pritjen dhe vlerësimin e krijimit të Kodit Civil 

Evropian për Bashkimin Evropian në pajtim me iniciativat private të 

akademikiëve ligjor dhe planet e institucioneve të BE-së. Kjo 

ligjeratë do të përfshijë disa çështje mbi metodologjinë dhe sit ë 

arrihet një nivel i përafërt I të drejtës private në të gjitha vendet 

anëtare të BE-së, bazat ligjire të këtij harmonizimi dhe si i përshtasin 

gjykatat vendore dallimet ligjore në Evropë.  

Java e gjashtë E drejta Evropiane e shkaktimit të demit 

Kjo do të përfshijë aspekte të përbashkëta të elementeve kryesore të 

kapaciteteve të demit në një numër të vendeve të BE-së siç është 

Gjermania, Franca dhe Anglia. Përveç identifikimit të trendeve të 

aspekteve kryesore, kjo do të përfshijë edhe sistemet e doktrinave në 

këtë fushë në këto vende të BE-së si dhe dallimet e tyre thelbësore. 

http://europa.eu.int/abc/index_en.htm
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Një konsideratë do të bëhet në lidhje me qasjet që mund të përdoren 

gjatë harmonizimit për të zbuluar dallimet  e karakteristikave 

kombëtare. Kjo do të përfshijë raste studimore të sistemeve ligjore. 

 

Java e shtatë   Harmonizimi I të drejtës së shkaktimit të demit në BE 

Mundësia e vendeve për të vendos të drejtën e BE-së si dhe mundësia 

e të drejtës të BE-së sipas Nenit 288 të Traktatit të BE-së. 

Harmonizimi i legjislacionit vendor sipas jurisprudencës të GJED-së. 

Zhvillimi i parimeve të përgjithshme të të drejtës së BE-së që 

zbatohen në të drejtën e BE-së dhe vendet tjera anëtare të BE-së.  

Krahasimi I harmonizimit do të bëhet sipas direktivave në këtë lëmi 

dhe në veçanti sipas Direktivës për Përgjegjësinë e Produkteve 1985. 

 

Java e tetë   Praktikat e padrejta afariste 

Direktiva e vitit 2005 dhe transformimi i saj brenda të drejtës së 

brendshme si dhe një krahasim i shkurtë mbi situatën ekzistuese në 

shtetet anëtare. 

 

Java e nëntë    Community Acquis: E drejta e konsumatorit 

Direktiva që nxitë të drejtën kontraktore vendore. Direktiva për 

mbrojtjen e konsumatorit dhe të tjerat. Implementimi i tyre në 

sistemeve vendore ligjore. Analizat e politikave në këtë fushë që kanë 

ndkikuar në krijimin e të Drejtës Private Evropiane acquis 

communautaire. Pse ndodhë kjo në fushën e mbrojtjes së 

konsumatorit? Si ndikon kjo në fushën e të drejtës së detyrimeve dhe 

në veçanti të drejtë kontraktore më shumë se sa të drejtës jo 

kontraktore. Si ndikon harmonizimi I të drejtës private në 

fushëveprimin e të drejtës publike të tregut të brendshëm.  

Java e dhjetë Ratifikimi i të Drejtës së Konsumatorit të Bashkimit Evropian  

Direktiva e BE-së 98/27 mbi mbrojtjen e interesave të konsumatorit. 

Zgjedhja e disa rasteve sipas GJED-së dhe Rregullorës 2006/2004 

mbi bashkëpunimin në mes të autoriteteve vendore për ratifikimin e 

ligjit për mbrojtjën e konsumatorit.  

 

Java e njëmbëdhjetë Direktiva e re e pagesave. Pagesat ndërkufitare dhe Euro  

Direktiva e BE-së 2000/35 mbi pagesat në transaksionet tregtare. 

Direktiva 97/5 e BE-së në transferet ndërkufitare të kreditorëve. 

Rregullorja (EEC) Nr. 2560/2001 mbi pagesat ndërkufitare në Euro.  

 

Java e dymbëdhjetë   E drejta pronësore dhe BE 

Direktiva 93/7 e BE-së mbi kthimin e objekteve kulturore të larguara 

ilegalisht nga territory i shteteve anëtare të BE-së dhe (EEC) Nr. 

3911/92 mbi eksportin e mallrave kulturore. Direktiva 2002/47 e BE-

së mbi marrëveshjet financiare hipotekare.  Direktiva e BE-së 98/26 

mbi opcionet e pagesave dhe sigurimin e sistemit të marrëveshjeve.  
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Politikat akademike dhe rregullat e sjelljes: 

 
Rregullat disciplinore dhe integriteti akademik: 

a) Gjatë pjesëmarrjes në ligjerata studentët dhe mësimdhënësit do të mbajnë integritet 

personal dhe akademik  

b) Pjesëmarrja e studentëve kërkohet (çdo mungesë do të reflektohet në vlerësimin 

përfundimtar)  

c) Studentët duhet të përmbushin obligimet e punës praktike dhe detyrave të shtëpisë. 

Mungesa e përmbushjes së obligimeve do të reflektohet në provimin përfundimtar.  

d) Studentët do të përcjellin rregullat disciplinore gjatë ligjeratave, ushtrimeve dhe 

provimeve  

e) Plagjiarizmi dhe format e ndryshme të mashtrimit/kopjimit janë të ndaluara dhe do të 

reflektohen negativisht në vlerësimin e studentit dhe në dënimet tjera sipas rregulloreve 

përkatëse.  

 

Java e trembëdhjetë Tregtia elektronike (e-commerce) 

E drejta material në e-commerce. Lidhja e kontratës, mundësitë për 

ofruesit e shërbimeve përmes internetit, mbrojtja e të dhënave dhe 

privatësia. Direktiva për E-commerce 2002/65 mbi marketingun nga 

distance për shërbime financiare të konsumatorëve. Aspektet e e-

commerce sipas të drejtës ndërkombëtare private. Juridiksionet e 

gjykatave civile dhe zgjidhja e ligjit të aplikueshëm në të drejtën e 

konsumatorit.  

Java e katërmbëdhjetë   Zhvillimet New developments in the European Private Law. 
Ndikimi i të drejtës private Evropiane në raport me sistemet ligjore 

vendore. Propozimet për sistemet ligjore vendore. Avantazhet dhe 

dobësit në implementimin e të Drejtës Private Evropiane në sistemet 

kombëtare. Perspektiva e të Drejtës Private Evropiane.. 

-  

Java e pesëmbëdhjetë    Provimi përfundimtar  


