
 
 

E DREJTA E FALIMENTIMIT 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren 

Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: E Drejta e Falimentimit 

Programi:  Bachelor 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti i I-të,  Semestri i III-të 

Numri i orëve në javë: 2+1 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Koha / lokacioni: Fakulteti Juridik 

Mësimdhënësi i lëndës: / 

Detajet kontaktuese:  / 
 Mob: /  
 

Përshkrimi i lëndës: Në kuadër të kësaj lënde do të mësohen konceptet 

themelore rreth falimentimit, riorganizimit dhe 

likuidimit të shoqërive tregtare.  

Me Ligjin për Falimentimin rregullohet aspekti i 

falimentimit për bizneset.  

Ky ligj rregullon dhe përcakton të gjitha çështjet që 

kanë të bëjnë me falimentimin dhe josolvencën e 

shoqërive tregtare, dispozitat për mbrojtjen, 

likuidimin dhe shpërndarjen e aseteve të debitorit 

falimentues te kreditorët dhe dispozita për 

riorganizimin dhe lirimin nga borxhi për shoqëritë 

tregtare. 

Ligji i Falimentimit konsiderohet kyç në 

funksionimin e aktiviteteve afariste në ekonominë e 

tregut dhe në zhvillimin ekonomik në përgjithësi. 

  

1Qëllimi i lëndës: E Drejta e Falimentimit ka për qëllim të maksimizojë 

kthimin te kreditorët, të krijojë një sistem të drejtë 

dhe barabartë në renditjen e kërkesave dhe ndarjen e 

aseteve ndërmjet kreditorëve dhe në krijimin e 

mekanizmave përmes të cilave do të identifikoheshin 

arsyet e dështimit dhe ata të cilët kanë keq 

menaxhuar të i ndalohet menaxhimi i ndërmarrjeve 

tjera. 

Kur një kompani hyn në falimentim shumë pyetje 

ngrihen si: A është e mundur që kompania të 



rehabilitohet apo së paku të jetë në një pozitë më të 

mirë para likuidimit? Nëse hyn në procedurë të 

likuidimit, çfarë astete të kompanisë të cilat janë në 

dispozicion mund të  i shpërndahen kreditorëve? 

Kush mund të konsiderohet si kreditor dhe si do të 

rangoheshin ata në të drejtën e tyre të kërkesës ? 

  

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi (lënde), studenti pritet 

të jetë në gjendje që: 

 

 Njohin legjislacionin vendor dhe 

ndërkombëtar në të drejtën e falimentimit; 

 Analizojnë praktikat e falimentimit; 

 Vlerësojnë se kur një kompani duhet të futet 

në procedurë të likuidimit; 

 Analizojnë se cilat asete të kompanisë mund 

të i shpërndahen kreditorëve. 

 

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

tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 
Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 1 1 

Punë praktike /  / 

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 
1 Weekly 15 

Ushtrime  në teren / / / 

Kollokfiume, seminare 1 Semestral 15 

Detyra të  shtëpisë 2 Semestral 1 

Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 
5 2 times in a week 10 

Përgatitja përfundimtare për provim / / / 

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuis,provim final) 
8 2 times in a 

semester 

16 

Projektet, prezantime, etj. 
  

3 One time in a 

month 

3 

Totali  

 
   

4 ECTS 
Metodologjia e mësimdhënies:   Çdo javë përveç kursit përkatës ligjërues, një pjesë e 

ligjëratave do të ndahet për të forcuar temën duke 

ushtruar ushtrime. 

Metodat interaktive dhe të qasjes komunikuese 

mbizotërojnë në zhvillimin e kurrikulave të kërkuara për 

këtë kurs. 

Ligjërata, diskutime, punë në grupe me përgjegjësi të 

secilit grup, prezantime të detyrave të shtëpisë, vlerësim 

të vazhdueshëm, etj. 

Vlerësimi: Vlerësimi me gojë dhe me shkrim: 

Pjesëmarrja në ligjërata: ………………    10% 

Pjesëmarrja në aktivitete: ………….…….10% 



Testi semestral I: ……………………….. 30%                                     

Puna e pavarur/detyra: ……………..…… 10%                                                       

Vlerësimi final: …………………………..40% 

______________________________________ 

Totali: ……………………………………100% 
 

Literatura  

Literatura bazë:   - Adnan Jashari, E drejta biznisore (statusore) Tekst 

Universitar, Tetovë, 2012; 

- Mazllum Baraliu  “E Drejta Biznesore”, Prishtinë 

2010; 

- Armand Krasniqi, “E Drejta Biznesore”, Kolegji 

Evropian Dukagjini, 2014; 

- Mehdi J. Hetemi, “E drejta me njohurit themelore 

të së Drejtës Afariste”, Prishtinë, 2006. 

- Ligji nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare i 

Republikës së Kosovë; https://gzk.rks-

gov.net/ActDetail.aspx?ActID=16426;  

- Ligji Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike; 

https://gzk.rks-

gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10822; 

- Ligji Nr. 05/L-083 për Falimentimin 

https://gzk.rks-

gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12664; 

 

Literatura shtesë:   - Frank B. Cross, “The Legal Environment of Business”,  
USA, 2015 

- Clarkson, Miller, Cross, “Business Law: Text and 

Cases”, USA, 2015 

- Marisa Anne Pagnattaro, Daniel R. Cahoy and 

others, “The Legal and Regulatory Environment of 

Business”, New York, 2013 

Plani i dizajnuar i mësimit:   

 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë:  Prezantimi hyrës;  

 Njohja dhe qëllimin e lëndës;  

 Programi i lëndës; 

 Rezultatet e pritura;  

 Literatura; 

 Vlerësimi;  

 Politikat akademike.  
Java e dytë: Hyrje në të Drejtën e Falimentimit 

Java e tretë: Analizë ligjit për likuidimin dhe riorganizimin e personave 

juridik në falimentim (qëllimi, fushëveprimi, konceptet kryesore 

si përkufizimet e termave, ҫështjet e juridiksionit, ankesat) 

 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=16426
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=16426
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10822
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10822
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12664
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12664
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_kindle_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Marisa%20Anne%20Pagnattaro&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_kindle_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Daniel%20R.%20Cahoy&search-alias=digital-text


 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Studentët janë të obliguar: 

 Studenti duhet të respektojë orarin e ligjëratave dhe të jetë i vëmendshëm në orën 

mësimore; 

 Ti përmbahet të gjitha rregullave edukativo-arsimore; 

 Studenti duhet të jetë i përgaditur për ligjëratë duke qenë të pajisur me librin 

përkatës dhe fletoren për shënime; 

 Në respekt të kolegëve të tyre studentë, ata duhet t’i ndalojnë telefonat personal 

gjatë mësimit; 

 Studenti duhet të jetë pjesëmarrës aktiv në ligjërata; 

 Studenti është i obliguar të paraqesë dhe posedoj  ID kartelën në kolokfiume dhe 

në testin përfundimtar. 

 

Java e katërt: Parashtrimi i kërkesës për falimentim 

Java e pestë:   Administratori dhe bordi i kreditorëve (emërimi i 

administratorit, kualifikimet,shpërblimet dhe shpenzimet, 

autorizimet e administratorit, raportimi, kundërshtimi, ankesa 

dhe kërkesa me dhunë, shkarkimi i administratorit) 

Java e gjashtë: Pasuria e falimentimit (pasuria, bartja e pasurisë, ҫështje tjera të 

pasurisë) 

Java e shtatë:   Kollokfium 

Java e tetë:   Pushteti administrativ 

Java e nëntë:   Paraqitja e kërkesave (kërkesat, detyrat e administratorit dhe 

gjykatës për kërkesat, anulimi i bartjes)  

Java e dhjetë: Riorganizimi (plani, procedurat dhe pasojat e riorganizimit) 

 
Java e njëmbëdhjetë  

 

 

Likuidimi dhe mbyllja e rastit (likuidimi, raporti përfundimtar 

dhe mbyllja e rastit) 

Java e dymbëdhjetë  

 

 

Përgjegjësitë civile dhe penale 

Java e trembëdhjetë  

 

 

Bashkimet dhe ndarjet e SH.A. 

Shpërbërja dhe Likuidimi i SH.A. 

Java e katërmbëdhjetë  

 
Zhvillimet në të drejtën e falimentimit në aspektin ndërkombëtar 

e në veҫanti në Unionin Europian. 

 

Java e pesëmbëdhjetë 

 

 

Kollokfium  



Shënim 

 

Pjesëmarrja është parakusht për studentët që dëshirojnë të fitojnë njohuri të duhur të këtij kursi. 

Studentët që ndjekin rregullisht kursin do të jetë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive 

në klasë, duke dhënë kontributin e tyre konkret gjatë ligjëratave interaktive dhe gjatë 

ushtrimeve. Prandaj, kontributi i tyre për pjesëmarrje dhe të mësuarit dhe detyrat e tyre do të 

vlerësohen gjatë gjithë semestrit, në përqindje në bazë të kritereve të përcaktuara paraprakisht. 

 

 

Bartësi i lëndës: 
 

 


