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Formular për SYLLABUS të Lëndës  
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Katedra Civilo-Juridike, Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: E drejta tregtare ndërkombëtare 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: IV 

Numri i orëve në javë: 2+1 

Vlera në kredi – ECTS: 5 ECTS 

Koha / lokacioni:  

Mësimdhënësit e lëndës: Prof. Ass. Dr. Valbon Mulaj, Dr. Sc. Vjosa Osmani 

Detajet kontaktuese:  valbon.mulaj@uni-pr.edu, vjosa.osmani@uni-

pr.edu  

 

Përshkrimi i lëndës E drejta tregtare ndërkombëtare është lëndë 

zgjedhore në semestrin e shtatë (semestrin dimëror), 

me fond javor të orëve mësimore (dy orë ligjërata 

dhe një orë ushtrime), me gjithsej pesë kredi. 

E drejta tregtare ndërkombëtare për synim kryesor 

ka ofrimin e njohurive bazike për të drejtën tregtare 

ndërkombëtare. Fokusi kryesor do të bie mbi 

trajtimin e aspekteve ligjore të tregtisë 

ndërkombëtare dhe mënyrat e zgjidhjes së 

kontesteve tregtare ndërkombëtare. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi kryesor i lëndës, konsiston arritjet kulturore 

të analizave teorike dhe praktike të modeleve me të 

dobishme dhe më avancuese të tregtisë 

ndërkombëtare. 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 me të drejtën 

tregtare ndërkombëtare. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Në përfundim të lëndës, studentët duhet të jenë të 

aftë:  

1. Të kuptojnë konceptet bazë të drejtës 

tregtare ndërkombëtare; 

2. Të kuptojnë rolin e shtetit si subjekt i së 

drejtës tregtare ndërkombëtare; 

3. Të interpretojnë dhe zbatojnë ligjet 

ndërkombëtare që rregullojnë të drejtën 

tregtare ndërkombëtare; 

4. Të kuptojnë mënyrën e themelimit dhe 
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funksionimit të Fondit Monetar 

Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore; 

5. Të zbatojnë në praktikë Konventën e Vjenës 

për shitjen ndërkombëtare të mallrave në 

tregun ndërkombëtar ; 

6. Identifikojnë elementet bazike të formimit të 

kontratave dhe përputhshmëria me 

afarizmin ndërkombëtar;  

7. Të zgjidhin konteste tregtare ndërkombëtare 

me ndërmjetësim dhe arbitrazh. 

 

Kontributi nё ngarkesën e studentit ( qё duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё 
nxënit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjërata 2 1/15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 1/15 15 

Punë praktike 1 1/15 15 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 1/15 15 

Ushtrime  në terren 1 1/15 15 

Kollokfiume, seminare 2 2/5 10 

Detyra të  shtëpisë 2 1/5 10 

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

2 1/15 15 

Përgatitja përfundimtare për provim 2 1/5 10 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, 
provim final) 

5 1/1 5 

Projektet, prezantimet, etj. 
  

10 1/1 10 

Totali  
 

5 ECTS Total 150 

 

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:   Prof.Dr. Mehdi J. Hetemi: ”E drejta tregtare 

ndërkombëtare - afariste”, Prishtinë, 2007 

Literatura shtesë:   Prof. Dr. Mehdi J. Hetemi: ”Disa tema aktuale të 

ekonomisë së tregut”, Prishtinë, 2005;  

Oxford Handbook on International trade law, 2012,  

nga Daniel Bethlehem, Isabelle Van Damme,  

Donald McRae, and Rodney Neufeld; 

Ilda Muçmataj: “Shitja ndërkombëtare e mallrave” 

Tiranë 2015. Disertacion për Mbrojtjen e Gradës 

Shkencore “Doktor” në Universitetin Shtetëror të 

Tiranës; 

Indira Carr & Peter Stone: “ International Trade 

Law” Sixth edition published 2018; 

Gary B. Born:” International Commercial 

Arbitration”.Volume II. Kluwer Law International 

2009; 

Julian D M Lew & Loukas A Mistelis & Stefan M 

Kröll: “ Comparative International Commercial 

Arbitration”, All Rights Reserved, Kluwer Law 

International 2003; 

Konventa e Vjenës për Shitjen Ndërkombëtare të 

Mallrave; 

Materiale të përgatitura ose përmbledhura nga 

profesori i lëndës, dhe të dorëzuara në kohë që 

lejon hapësirë të mjaftueshme për studim përpara 

ligjëratës përkatëse. 

Raste të përgatitura nga Profesori 

Plani i dizajnuar i mësimit:   
 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Prezantimi i lëndës, i literaturës, si dhe i rregullave. 

 Vështrime të përgjithshme mbi lëndën: E drejta 
tregtare ndërkombëtare. 

Java e dytë:  Burimet e së drejtës tregtare ndërkombëtare. 
 

Java e tretë:  Parimet e tregtisë ndërkombëtare. 
 

Java e katërt:  Shteti si subjekt i së drejtës tregtare ndërkombëtare. 
 

Java e pestë:    Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. 
 

Java e gjashtë:  Organizatat ndërkombëtare të formuara me qëllim 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Cakto politikat e mirësjelljes konform statusit të UP-së 

Studenti/ja duhet të jetë i/e ndërgjegjshëm/shme dhe të respektojë institucionin, statutin 

dhe aktet e tjera ligjore të UP-së; duhet të respektojë orarin e ligjëratave; të marrë pjesë 

dhe të jetë aktiv në orën mësimore; studenti/ja është i/e obliguar ta posedojë me vete ID-

kartelën në teste dhe provim final; gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti/ja 

duhet t’u përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi për realizimin hulumtues 

dhe teknik të punimit; testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student/e. 

Prandaj, studentët duhet të përqendrohen vetëm në njohuritë personale.  

Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform dispozitave të 

parapara me Statut.  

 
 

të unifikimit të së drejtës tregtare. 
 

Java e shtatë:   Testi I 

Java e tetë:    Zbatimi i Konventës së Vjenës për shitjen 
ndërkombëtare të mallrave. 
 

Java e nëntë:    Formimi i kontratës sipas Konventës së Vjenës. 
 

Java e dhjetë:  Përmbushja e kontratës dhe detyrimet e palëve; 

 Kalimi i rrezikut; 

 Mjetet ligjore për përmbushjen e detyrimeve; 

 Dëmi kontraktor dhe shpërblimi i tij. 
 

Java e njëmbëdhjetë:  Kontrata e Lizingut;  

 Kontrata për Licencën; 

 Kontrata për Know-how; 

 Kontrata për Faktoringun; 

 Kontrata për Frashizingun; 

 Kontrata për transferin e pronësisë intelektuale. 
 

Java e dymbëdhjetë:    Zgjidhja e kontesteve tregtare ndërkombëtare me 
ndërmjetësim. 
 

Java e trembëdhjetë:      Zgjidhja e kontesteve tregtare ndërkombëtare me 
arbitrazh. 
 

Java e katërmbëdhjetë:   Testi II 

Java e pesëmbëdhjetë:    Tema: Përmbledhje e lëndës. 


