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Obligative 

 
          Kodi 

  
ECTS kredi 

 
5 Semestri VI-të 

 
Javët mësimore 

 
15 

 
Orët mësimore   30 

Ligjërata Ushtrime 

26 4 

Metodologjia e 
mësimit 

Metodologjia e mësimdhënies do të konsistojë në ligjërimin e lëndës në 

mënyrë të qartë dhe të kuptueshme nëpermjet ligjeratave, prezentimeve, 

demostrimeve dhe vlersimit të studentëve sikurse edhe në analizën e thellë 

të tematikave përkatëse;  

Ligjërata do të prezantohet sipas metodës interaktive (sokratike). 

Konsultime Studentët kanë mundësinë pas përfundimit të çdo ligjërate kanë mundësi të 

konsultimit. Konsultimet për provim bëhen pas shpalljeve të rezultateve si 

fizikish dhe përmes postës elektronike.  

 
Mësimdhënësi 

 
Halim BAJRAKTARI, PhD. cand. 

 
e-mail 

 

arif.riza@uni-prizren.com 
 

Tel.  
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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Kjo lendë ofron njohuri të përgjithshme dhe 

bazë të së drejtës ndërkombëtare tregtare, 

studenteve do t’u ofroj mundësi që të 

zhvillojnë njohuri mbi menyren e funksionimit 

të kësaj lëmije në fushen biznesore 

ndërkombëtare. Konsiderat do t’i jepet 

aktiviteteve të së drejtës ndërkombëtare 

tregëtare në përgjithësi. Një analizë më ne 

detaje do t’i kushtohet edhe kontratave, 

konventave, dhe rregulloreve ndërkombëtare, 

akteve juridike mbi të cilat funksionon kjo e 

drejtë, objektet dhe subjektet e së drejtës 

ndërkombëtare tregtare, rrethe dinamikes së 

marrëdhenieve ndërkombëtare tregtare.  Kjo 

lendë është planifikuar të ndihmoje studentet 

Pas përfundimit të semestrit studentët do të 

përfitojnë njohuri bazike lidhur me: 

 

 Të kuptojë parimet themelore të së drejtës 

ndërkombëtare tregëtare, 

 Të qartësojë poziten dhe rolin e kësaj lënde 

tani dhe në të ardhmen në vendin tonë, 

përfitimet përmes kësaj lëmije;  

 Të kritikojë dhe debatojë, mbroj çështjet 

aktuale të lëndës dhe të argumetojë, zbatoj 

qëndrimet duke u bazuar në parimet dhe 

rregullat juridike ndërkombëtare. 

 Te rrisë aftesite e studentit për të kuptuar 

peshen e së drejtës ndërkombëtare tregtare. 

 Te rrisë aftesitë e studentit për të kuptuar 

shprehite e mirëfillta-inplementuese e 

praktikuese të tregtisë ndërkombëtare. 

 Të njihemi me rolin e organizatave të 



që të permirësojnë kontekstin në zgjidhen e 

qështjeve biznesore përemes arbitrazhit dhe 

mundësimi i investimeve të huja në Kosovë.  

Një rëndësi do ti kushtohet problemeve 

juridike e ekonomike në mos investimin të 

kompanimeve shumkombshe në vendin tonë. 

Fitimi i njohurive rreth lëndës në praktikimin 

dhe përfitimin e bashpunimin afarist me 

organizatat ndërkombëtare tregtare. 

ndrzshme botërore ne aspektin 

nderkombëtar – tregtar. 

 Te rrisë aftesitë e studentit në aspektin 

personal dhe profesional në zbatimin e 

arbitrazheve në zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve tregtare, në këtë trend 

europian e global. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Prezantimi i shkurtër i temave nëpërmjet PowerPoint, Analizimi, diskutim interaktiv, punë në 

grupe lidhur me rastet për studim, pyetje dhe përgjigje.    

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 
Sallë, projektor, laptop, internet, flipchart, tabelë për flipchart dhe markera. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 

Metoda  
Përqindja  

(%) 

Debate (Kuize) 2 5 

Project grupore / / 

Kolofiumi (Një Kolofium) 1 20 

Prezentimi i punimeve 1 10 

Provimi Final 1 55 

Pjesmarrja 1 10 

Totali 100 

 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

Provimi, kalushmeria  
51 - 60 % 

 
Gjashtë  (6) 

61 - 70 % Shtatë    (7) 

71 - 80 % Tetë       (8) 

81-  90% Nëntë    (9) 

95-  100 % Dhjetë  (10) 

  

Kolofiumi, kalushmeria  
51 %... 

Gjashtë (6)... 

  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata: 
 

-Vijueshmëria e rregullt; 

Pjesëmarrja aktive në diskutim për temat e 

prezantuara. 

Studentet inkurajohen të lexojnë literaturë 

shtesë përgjat gjithë semestrit që i dedikohen 

qështje të ndryshme kësaj lënde. 

 Ushtrime: 

-Vijueshmëria e rregullt; 

Të marrin pjesë në debate ne lidhje me 

ligjeraten, të tregoj gjuhë profesionale 

juridiko-shkencore. 

Punë kërkimore në shkrimin e seminareve dhe 

prezantimi i temave të caktuara para kolegëve. 

Të ndjekin politikat diciplinore të 

vijueshmeris nëpër ligjerata. 



 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 Mërkure,  15 
(javë) 

30 Orë  

Ushtrime 1 1 1 

Punë praktike    

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1  Në javë 15 

Ushtrime në terren //   

Seminare 1 Në semestër 1 

Detyra të shtëpisë 2 Në semestër 2 

Koha e studimit vetanak 5 orë 2 x në javë 10 orë 

Përgatitja përfundimtare për provim    

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuize, provim final) 8 orë 2x në semestër 16 orë 

Projekte, prezantime..etj 3 Një her një 
muaj 

3 

Vërejtje: Nuk ka Ngarkesa 
totale: 

 
 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

 Prezantimi hyrës;  

 Njohja dhe qëllimin e lëndës;  

 Programi i lëndës; 

 Rezultatet e pritura;  

 Literatura; 

 Vlerësimi;  

 Politikat akademike.  
 

HYRJE 

1. Përmbajtja, rëndësia e lëndës; 
2. Nocioni;  
3. E drejta ndërkombëtare si diciplin shkencore;  
4. Objekti i së drejtës ndërkombëtare tregtare;  
5. Përkufizimi nga degët tjera; 
6. BURIMET. 
7. Kontratat ndërkombëtare dhe Doket ndërkombëtar; 
8. Burimet e së drejtës së brendshme;  

a. Ligji; 
b. Doket Afariste; 

9. Shteti si subjekt i cili krijon të drejtën tregtare. 

 
 
 
2 

 
 
 
 
    

 

  

2. ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE 
 
a. Nocioni dhe zhvillimi i historik; 
2. Fondi Monetarë Ndërkombëtar; 
3. Grupacioni - Banka Borërore; 

3.2. Banka ndërkombëtare për Zhvillim dhe Rindertim (IBRD); 
3.3. Marrëdheniet e Bankës Botërore me FMN-në; 

 
 
 
2 

  



4. Organizatat ndërkombëtare të karakterit të kufizuar territorial; 
5. NAFTA (North American Free Trade Agreement); 
6. EBRD (Banka Evropiane për Rindertim dhe Zhvillim); 
7. ASEN; 
OECD – Organizata për Bashkpunim Ekonomik dhe zhvillim; 
Ndërrmarrjet shumëkombshe; 
Ndërmarrjet shumëkombshe dhe globalizimi i ekonomisë. 

  

3. MARRËVESHJA E PËRGJITHSHME MBI DOGANAT, 
TREGËTIN DHE ORGANIZATAT BOTËRORE E 
TREGËTISË 

 
1. Baza institucionale e GATT-t (Marrëveshja e përgjithshme për 

Dogana dhe tregëti), përmbajtja; 
2. Unioni doganor dhe zona e tregëtisë së lirë; 
3. Lehtësirat doganore; 
4. Teknikat e negociatave; 
5. Rregullat ndërkombëtare për lehtësirat doganore; 
6. Dampingu dhe Subvencionet; 
7. Kufizimet tjera jodoganore; 
8. Organizata Tregtare Botërore; 
9. Rendi i ri ekonomik ndërkombëtar; 
10. Kombet e Bashkuar – Rezoluta për rendin e ri ekonomik 

ndërkombëtar. 

 
 
 
2 

  

  

4. RREGULLAT PËR IMPORT, KUFIZIMET IMPORTUESE 
(DOGANIMET) DHE TARIFAT DOGANORE 

 
1. Nocioni i doganës dhe i mallit doganor; 
2. Llojet e doganave; 
3. Tarifat doganore; 
4. Zona doganore; 
5. Trajtat e importit dhe eksportit; 
6. Nocioni i afarizmit tregtar ndërkombëtar dhe roli i tyre; 
7. Kontrata për kooperimin afatgjatë prodhues; 
8. Punet Kompenzuese; 
9. Kontrata për kooperim afatgjatë prodhues-punët kompensuese. 

 
 
2 

  

  

5. NDERMJETSIMI NË QARKULLIMIN NË TREGTINË E 
JASHTME 
 

1. Qarkulimi i imtë kufitar 
2. Kryerja e punëve investuese në botën e jashtme; 
3. Kontrata mbi përfaqësimin e personave të huaj; 
4. Importimi dhe eksportimi i përkohshëm; 
5. Kontrata për huapërdorjen (Lizingun); 
6. Themelimi i ndërrmarrjeve në botën e jashtme; 
7. Investimet e jashtme në vendin tonë; 
8. Mbrojtja e investmeve të huja. 

 
 
 
 
 
2 

  

  

6.  

Kollokfiumi  / Vlerësimi intermediar 
 

 
 
 
 
 

  

  



 
 
2 

7. Metodat  e unifikimit të së drejtës ndërkombëtare tregtare, 
kontraktuese 

 
1. Kontrata për shitjen ndërkombëtare të mallit, nocioni, 

karakteristikat, objekti, çmimi, lidhja, oferta si element 
ndërkombëtar i kësaj kontrate, shitja ndërkombëtare; 

2. Lidhja e kontatës me anë të këmbimit të të dhënave elektronike, 
koha, vendi, forma; 

3. Nënshkrimi digjital . 

2   

  

8. Kalimi i rrezikut dhe i shpenzimeve te shitja ndërkombëtare, të 

shitja e mallit 

 
1. Disa trajta të larta të bashkpunimit afarist me botën e jashtme, 

Kontrata e Lizingut, kuptimi, karakteristikat dhe përkufizimi; 
2. Llojet e kontratës së lizingut, detyrimet e dhënsit dhe marrsit të 

lizingut; 
3. Kontrata për Licencëm-Kuptimi; 
4. Detyrimet e dhënsit dhe marrësit të licencës; 
5. Nënlicenca; 
6. Pushimi i kontratës për licencë. 

 
2 

  

  

9. 1. Kontrata për KNOW – HOW-in, rëndësia dhe kuptimi, natyra 
juridike e kësaj kontrate, pushimi i kontratës; 

2. Kontrata për Faktoringun; 
3. Kontrata e Forfetingut; 
4. Kontrata për Frashizingun;  
5. Kontrata për Tajmsheringun (Timesharign); 
6. Kontrata për Kooperimin afatëgjatë. 

 
 
 
2 

  

  

10. JOKONFORMITETI I MALLIT SI BAZË E 
MOSPËRMBUSHJËS SË KONTRATËS 

 
1. Përshtatshmëria e mallit për synime (qëllime) të veqanta; 
2. Përgjegjësia e shtetit për jokonformitet; 
3. Jokonformiteti i mallit për shkëputjen e kontratës në praktiken 

gjyqësore dhe atë të arbitrazhit; 
4. Veprimi i ofertës së shitësit për menjanimin e të metave. 

 
 
 
2 

  

  

11. KONVENTAT PËR TRANSPORTIMIN NDËRKOMBËTAR 
TË MALLIT ME ANË TË HEKURUDHËS DHE RRUGEVE 
TOKSORE 
 

1. CIM-Kontrata ndërkombëtare për transportimin e mallit me 
hekurudhë;  

2. CMR-Kontrata ndërkombëtare për transportimin e mallit në 
komunikacionin rrugor. 

 
 
 
 
 
 
2 

  

  



12. PËRFAQËSIMI TREGTAR DHE KONTRATA PËR 
DISTRIBUIMIN NDËRKOMBËTAR NË TË DREJTEN E 
KRAHASUAR DHE NE TË DREJTEN E EU-së 

 
1. Kontrata e përfaqësimit; 
2. Puna e përfaqesimit tregëtar; 
3. Burimet ndërkombëtare, palet kontraktuese; 
4. Marrëveshjet për distribuimin ndërkombëtar; 
5. Konkurrenca dhe validiteti i marrëveshjes për distribuimin 

ekskluziv ne të drejten e UE-së. 

 
 
 
2 

  

  

13. PËRJASHTIMI DHE KUFIZIMI I PËRGJEGJSISË 
KONTRAKTORE 

 
1. Nocioni dhe llojet e Klauzolave, kriteri i ndarjës së klauzolave; 
2. Shqyrtimi krahasimor-juridik i zgjedhjeve për klauzolat e 

Egzoneracionit. 

 
 
 
 
 
2 

  

  

14. ZGJIDHJA E KONTESTEVE ME ANË TË 
ARBITRAZHEVE NDËRKOMBËTARE TREGTARE 

 
1. Burimet e së drejtës për arbitrazhet ndërkombëtare tregëtare, 

kontrata për arbitrazhin; 
2. Llojet e Aebirtazheve; 
3. Kontrata për arbitrazhin – lidhja dhe Përmbarimi; 
4. Veprimi i vendimit të Arbirazhit; 
5. Anulimi dhe refuzimi i parimit të arbitrazhit; 
6. Arbitrazhi me rëndësi institucionale; 
7. Arbitrazhi tregtarë - ndërkombëtar pranë Odës Ekonomike të 

Kosovës. 

   

  

15. Përseritje e lendës, diskutime, këshilla dhe rekomandime për DNT    

Provimi final  pason sipas vendimit të administratës.  

 

LITERATURA 

 
Literatura Bazë:  

Prof. Dr.  Mehdi J. Hetemi, E Drejta Ndërkombëtare Tregtare-Afariste, 2007. Prishtinë. 
 
Literatura plotësuese:  

Prof. Dr. Arif Riza, E Drejte e Organizatës Ndërkombëtare, dhe Organizatat Ndërkombëtare   
Prof. Dr. Mazllum Baraliu, E Drejta Biznesore, 2010. Prishtinë, 

Përmbledheje litereturash nga ligjeruesi, 

Mehdi Hetemi, Disa tema aktuale të ekonomisë së tregut, 2005. Prishtinë, 

Mehdi J. Hetemi, E drejta me njohurit themelore të së Drejtës Afariste, Prishtinë 2006, 

Shih web mbi ligjet:    www.gazetazyrtare.com (Ligjin mbi Arbitrazhin). 

VËREJTJE 

Vërejtje për studentin:  
Mundësi  shtesë për studim dhe thellim të dijes në këtë fushë paraqesin  edhe faqet e ndryshme të 
internetit. 

 


