
 1 

Formular për SYLLABUS të Lëndës  
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: E drejta e shoqërive tregtare/kompanive 

Niveli: Master (LL.M.) ne kontrata dhe te drejten 

komerciale 

Statusi lëndës:  

Viti i studimeve:  

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera në kredi – ECTS: 5 ECTS 

Koha / lokacioni:  

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Dr. Nerxhivane Dauti  

Mr.sc. Sefadin Blakaj 

Detajet kontaktuese:  nerxhivane.dauti@uni-pr.edu    

sefadin.blakaj@uni-pr.edu 

 

 

Përshkrimi i lëndës Në këtë kurs në lidhje me të drejtën e Shoqërive 

tregtare ju do të mësoni konceptet bazë të formave 

dhe sistemeve të ndryshme te funksionimit dhe 

rregullimit ligjor të kompanive. Kursi mbi të drejtën 

e shoqërive tregtare do të shqyrtojë natyrën e 

Korporatës moderne të Biznesit, apo "Kompaninë", 

duke përfshirë edhe karakteristikat e saj të 

zakonshme: Përgjegjësinë e Kufizuar, Kohëzgjatjen 

e pakufizuar; Menaxhim të centralizuar; 

Transferueshmërinë e pronësisë dhe çështje të tjera 

të ngjashme. 

Ndërkohë që theksi kryesor do të jetë në formën e 

kompanisë, format e tjera të biznesit, të tilla si 

Pronësi e vetme, Partneritetet, Partneritetet e 

kufizuara dhe të shoqëritë aksionare të papërfshira 

po ashtu do të shqyrtohen shkurtimisht. Po ashtu do 

të përqendrohet edhe në rolet përkatëse të 

Drejtorëve, Zyrtarëve dhe aksionarëve, dhe si forma 

e të bërit biznes e kompanisë mund të jetë më mirë 

e dizajnuar për të arritur efikasitet maksimal duke i 

përmbushur qëllimet. 

Kursi gjithashtu analizon se si korporatat dhe 

bizneset e tjera marrin financime. Kjo komponentë 

e kursit do të njoftojë studentët me ligjet e letrave 

me vlerë, konceptet themelore të kontabilitetit, 

metodat për vlerësimin e kompanive, dhe temat e 

zgjedhura të financave korporative, përfshirë edhe 
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borxhin e korporatave. Ky komponent po ashtu do 

të theksojë financimin për subjektet e biznesit të 

vogël. 

Për shkak se ligji i përbashkët i Agjencisë është një 

bazë e rëndësishme për të drejtën e shoqërive 

tregtare, parimet e përgjithshme të Agjencisë 

gjithashtu do të rishikohen. Kursi do të trajtojë 

rastet dhe aktet ligjore në të dy vendet e sistemit 

anglosakson (common law) për të demonstruar 

parimet ligjore që konsiderohen gjerësisht të jenë 

"praktikat më të mira ndërkombëtare", dhe 

gjithashtu sistemi kontinental i ligjit do të 

analizohet për ngjashmëritë dhe dallimet me te 

drejtën e shoqërive tregtare. 

Subjekt i këtij kursi do të jenë edhe parimet e 

konkurrencës. Në këtë drejtim legjislacioni i BE 

(direktivat e BE) që i referohet të drejtës së 

konkurrencës dhe kompanive do të kenë fokus të 

veçantë. 

Një rëndësi e veçantë do t'i kushtohet legjislacionit 

të Kosovës për organizimin dhe funksionimin e 

biznesit, në mënyrë që të krijohet një shqyrtim 

krahasues për studentët. 

Qëllimet e lëndës: Qellimi paresor i ketij kursi eshte qe te iu ofroj 

studenteve njohuri dhe pergaditje ne lidhje me të 

drejtën e Shoqërive tregtare; duke filluar nga 

konceptet bazë të formave dhe sistemeve të 

ndryshme te funksionimit dhe rregullimit ligjor të 

kompanive. Kursi mbi të drejtën e shoqërive 

tregtare do të shqyrtojë natyrën e Korporatës 

moderne të Biznesit, apo "Kompaninë", duke 

përfshirë edhe karakteristikat e saj të zakonshme: 

Përgjegjësinë e Kufizuar, Kohëzgjatjen e 

pakufizuar; Menaxhim të centralizuar; 

Transferueshmërinë e pronësisë dhe çështje të tjera 

të ngjashme. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Në përfundim të kursit, studentët duhet të kenë: 

1.  Njohuri mbi dallimet dhe ngjashmëritë në mes të 

formave bazë të bërit biznes; 

2.  Njohuri se si forma e kompanisë është përdorur 

për të dy ndërmarrjet e mëdha dhe të vogla; 

3.  Kuptim të asaj se si ligji ndikon në shpërndarjen 

e "rrezikut" dhe shpërblimit" dhe pse këshillat e 

mira juridike janë të nevojshme për t'u siguruar që 

klientët e biznesit mund të marrin vendime të 

informuara; 
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4.  Një kuptim teorik dhe praktik se si për të 

dizajnuar dhe për të krijuar një kompani moderne, 

duke përfshirë zgjedhjen e strukturës së 

përshtatshme të (1) kapitalit, (2) mekanizmat e 

kontrollit, (3) Metodat për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve ndër-kompanive, dhe (4) 

mbrojtjakundërdetyrimit; 

5. Një kuptim bazë të ligjit mbi falimentimin dhe të 

parimeve të drejtës së konkurrencës; 

 

6.  Njohuri themelore mbi parimet e konkurrencës – 

veçanërisht mbi legjislacionin e BE për këtë 

çështje; 

7. Njohuri mbi Legjislacionin e Kosovës në lidhje 

me organizimin dhe funksionimin e biznesit. 
 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 
nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 3 15 jave  45 ore 

Ushtrime teorike/laboratorike    

Punë praktike 2 15 jave 30 ore 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 5 jave 5 ore 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare    

Detyra të  shtëpisë    

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

   

Përgaditja përfundimtare për provim    

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

   

Projektet,prezentimet ,etj 
  

   

Totali  
 

   

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Lënda do të mësohet me mënyrën sokratike, e cila 

kërkon bashkëveprimin mes ligjëruesit dhe 

studentëve. Kjo do të jetë një lëndë shumë 

interaktive, me sasi e konsiderueshme të 

pjesëmarrjes së studentëve të mbikëqyrur nga 

anëtar i ri, për të cilat studentët do të marrin kredi 

(Shih "Vlerësimi"). Për shkak të kësaj, studentët 

duhet të ndjekin të gjitha ligjëratat. Mungesa në një 
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ligjëratë mund të ndërhyjë me të kuptuarit e 

studentit se si temat janë të ndërlidhura, studentët 

duhet të informojë anëtarin i ulët të fakultetit, nëse 

ata janë të detyruar nga rrethanat të humbasin 

ndonjë ligjëratë. Studentët do të pritet të diskutojnë 

në klasë, dhe të përgatisin detyra me shkrim të 

bazuar në problemet praktike të biznesit që zbatojnë 

parimet ligjore, të kontabilitetit dhe ekonomike të 

mbuluara në leksione.  

  

Metodat e vlerësimit: Për vlerësimin e studentëve nga kjo lëndë, 

mësimdhënësi do të ketë në konsideratë këto 

kritere: 
- Vijimi i rregullt në ligjërata   ....................... 10% 
- Puna seminarike dhe prezantimi...................40% 
- Provimi final……………………............................50% 
 

Literatura  

Literatura bazë:   Literatura:  

• Andreas Cahn and David C. Donald, 

Comparative Company Law, Cambridge University 

Press (September 6, 2010), ISBN-10: 0521143799, 

ISBN-13: 978-0521143790 

• Adriaan Doresteijn, et.al., European 

Corporate Law, Wolters Kluwer Law & Business; 

second edition (June 30, 2009), ISBN-10: 

9041124845, ISBN-13: 978-9041124845 

• Allison Jones and Brenda Sufrin, EU 

Competition Law, Oxford University Press, USA; 4 

edition (December 9, 2010), ISBN-10: 

0199572739, ISBN-13: 978-0199572731 

•  
 

Literatura shtesë:   Korab R. Sejdiu, Manual on Business 

Organizations Law (EMSG-USAID 2008) 

• Raby, Paul, Business Law in Practice, ICSA 

Publishing Ltd 2005. 

• Bishop, Bernard, European Union Law for 

International Business, Cambridge University Press 

2009. 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: - Hyrje dhe fushëveprimi i kursit 

-Zhvillimi  i ligjit për shoqëritë tregtare 

Java e dytë: -Konceptet themelore të Ligjit Agjencisë 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Integriteti akademik: 

 

Gjatë procesit të mësimdhënies dhe të vlerësimit të studentëve, duke përfshirë 

kontaktet e tjera me nxënësit në lidhje me raportet e hulumtimit, profesorët duhet 

të ruajë integritetin e tyre akademik dhe të tregojnë vlera të larta morale dhe 

personale dhe të jenë të paanshëm dhe në gjendje për të përballuar çdo sfidë në këtë 

drejtim nga çdo ndikim apo presion që mund të bëhet nga të tjerët. Studentët janë 

të detyruar të respektojnë rregullat e mirësjelljes gjatë ligjëratave, ushtrimeve dhe 

provimeve, në të kundërtën ata mund të jenë palë në procedurat disiplinore sipas 

rregullave dhe rregulloreve të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës. 

Plagjiatura është një shkelje e rëndë, kështu që në raste të tilla ajo paraqet terren të 

mjaftueshëm të përjashtimit nga kursi në fjalë! 

-Natyra e detyrimit  të deleguar 

-Definimi i marrëdhënieve të agjencisë  

- Krijimi i marrëdhënieve të agjencisë  

-Përgjegjësia e drejtorit ndaj palëve të treta në Kontratë 

 

Java e tretë: -Përgjegjësia e drejtorit të palëve të treta në detyrime 

-Shërbëtori v. Kontraktori i Pavarur 

-Detyrimi i besnikërisë për Agjentet 

Java e katërt: -Partneritetet e Përgjithshme 

-Partneritet e kufizuara  

-Format tjera (Jo – Kompani) të biznesit 

Java e pestë:   -Natyra e kompanisë 

-Çështjet e përgjegjësisë së kufizuar: “Shpuarja e vellos” dhe 

rënia e doktrinës “De Facto 

Java e gjashtë: -Promotorët dhe kontratat para - përfshirjes 

Java e shtatë:   -Si të lexohet një deklaratë financiare (vështrimi i Avokatit) 

-Themelimi i strukturave të kapitalit 

Java e tetë:   -Dividendët dhe fitimet  

-Rritja e kapitalit --- Oferta Publike dhe Private 

Java e nëntë:   -Të drejtat dhe detyrimet e drejtorit dhe zyrtarëve 

Java e dhjetë: -Të drejtat e aksionerëve 

Java e njëmbedhjetë: -Problemet e Veçantë të kompanive të mbajtura mbyllur 

Kontrolli dhe abuzimi i kontrollit 

Java e dymbëdhjetë:   -Probleme të veçanta të kompanive të mbajtura mbyllur -

Bartja e kontrollit dhe shpërbërja 

Java e trembëdhjetë:     -Si ndikon ligji mbi insolvencën në kompani 

Java e katërmbëdhjetë:   -Si ligjet ndërkombëtare dhe vendore të Konkurrencës 

ndikojnë në kompani,  

-Parimet e konkurrencës dhe të ligjit të BE-së 

Java e pesëmbëdhjetë:    -Rishikimi i për provimin përfundimtar 
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