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Përshkrimi i lëndës: E Drejta e Ndërmarrjeve, si lëndë studimi, ofron një hyrje 

rreth shoqërive tregtare dhe ndërmarrjeve publike dhe 

shtetërore sipas ligjeve të aplikueshme në Kosovë.  

Në kuadër të kësaj lënde do të shpjegohen konceptet 

kryesore të Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe Ligjit për 

Ndërmarrjet Publike në Kosovë, të cilat rregullojnë 

veprimtaritë afariste në Kosovë. 

Konsideratë do t’i jepet aktiviteteve të së drejtës së 

ndërmarrjeve vendore në përgjithësi. Një analizë e 

detajuar do t’i kushtohet edhe ligjeve, akteve juridike mbi 

të cilat funksionon e drejta e ndërmarrjeve. 

  

Qëllimi i lëndës: Qëllimi themelor i lëndës është ofrimi i njohurive më të 

thella lidhur me themelimin, operimin, dhe shpërbërjen 

në mënyrë të rregullt dhe efikase të shoqërive tregtare, 

dhe ndërmarrjeve publike dhe shtetërore si dhe për 

çështjet që i përkasin këtyre shoqërive. Një vëmendje e 

posaçme do t’i përkushtohet llojeve të ndryshme të 

shoqërive tregtare, arsyeve pse të zgjedhet njëra strukturë 

mbi tjetrën, si dhe çështjet të tjera të rëndësishme të cilat 

profesionistët e lëmit juridik do t’i hasin në praktikën e 

tyre. 
  

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të suksesshëm të këtij kursi 

studentët duhet të jenë në gjendje të: 

 
 T’i analizoni praktikat e kaluara të ushtrimit të 

afarizmit në Kosovë dhe të shpjegoni arsyet për 



kalimin në struktura formale afariste të 

llojllojshme; 

 Të interpretoni qëllimin dhe konceptet kryesore 

të Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe Ligjit për 

Ndërmarrjet Publike; 

 Të përshkruani rolin e ri të kufizuar të Regjistrit 

të Bizneseve dhe funksionet e tij; 

 Të regjistroni lloje të ndryshme të shoqërive 

afariste në Kosovë; 

 T’i numëroni karakteristikat kryesore të një 

Ndërmarrjeje Individuale dhe arsyet pse kjo 

strukturë shfrytëzohet nga 90% e bizneseve 

Kosovare; 

 Të shpjegoni natyrën e Ortakërive të 

Përgjithshme; 

 Të bëni dallimin mes Ortakërive të Përgjithshme 

dhe Ortakërive të Kufizuara;  

 T’i numëroni arsyet kryesore pse të veproni si 

Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar; 

 Të përcaktoni se kur duhet të shfrytëzohet 

Shoqëria Aksionare në afarizëm; 

 T’i krahasoni dhe numëroni përparësitë dhe 

mangësitë e secilës strukturë afariste; 

 Të bëni dallimin mes Ndërmarrjeve Publike dhe 

Ndërmarrjeve Shetërore; 

 Të tregoni se si do ta përkrahë Ligji për Shoqëritë 

Tregtare dhe Ligji për Ndërmarrjet Publike 

ekonominë e tregut.  
 

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

tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 
Punë praktike    
Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 
1 15 15 

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare 2 2 4 
Detyra të  shtëpisë 1 15 15 
Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 
1 15 15 

Përgatitja përfundimtare për provim 2 15 30 
Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuis,provim final) 
3 2 6 

Projektet,prezantimet ,etj 
  

1 15 15 

Totali  

 
   175 orë  

7 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. 

Metodologjia e kursit përfshinë prezantime të cilat 

orientohen dhe përdorin si shembuj raste konkrete. Kjo 

metodologji bazohet në ushtrime, diskutime, simulime, 

dhe aktivitete të përpiluara për aplikimin e koncepteve të 

strukturave afariste në situata praktike. Materiali i kursit i 

cili do t’ju shpërndahet përfshinë komente, shënime, 

prezantime, dhe shembuj praktik mbi parimet dhe 

rregullat kryesore në lidhje me shoqëritë tregtare, si dhe 

shembuj të cilët ilustrojnë zbatimin e këtyre rregullave. 
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; 

- 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 

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


Plani i dizajnuar i mësimit:   

 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: - Hyrje në të drejtën e ndërmarrjeve;  

- Emërtimi i të drejtës së ndërmarrjeve;  
- Nocioni i të drejtës së ndërmarrjeve;  
- Historiku i zhvillimit i të drejtës së ndërmarrjeve;  

- Burimet juridike të së drejtës së ndërmarrjeve 
Java e dytë: - Pjesa stutusore e së drejtës së ndërmarrjeve; 

- Subjektet e së drejtës së ndërmarrjve;  

 Personi fizik dhe  

 Personat juridik  

- Format e shoqërive tregtare;  

- Kuptimi i shoqërive tregtare sipas Ligjit në Kosovë;  

- Klasifikimi i shoqërive tregtare sipas Ligjit në Kosovë; 

Java e tretë: - Themelimi i shoqërive tregtare  

- Sistemet e themelimit në përgjithësi; 

- Veçoritë statusore  

 Veprimtaria  

 Firma dhe  

 Selia 

Java e katërt: - Shoqëritë tregtare publike; 

- Ortakëria e Përgjithshme  

- Ortakëria e kufizuar 

- Përfaqsimi, prokura 

Java e pestë:   Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar 

Java e gjashtë: Shoqëria aksionare 

Java e shtatë:   Kollokfium 

Java e tetë:   - E drejta e pronësisë intelektuale  

- Pronësia industriale  

- E drejta e autorit 

Java e nëntë:   - E drejta kontraktuese;  
- Kontratat tregtare-biznesore  
- Llojet e kontratave tregtare-biznesore  
 Kontratat kryesore në ekonomi dhe specifikat e tyre;  
 Kontrata për lizingun  
 Kontrata për licencën  
 Kontrata për know-how  
 Kontrata për faktoringun  
 Kontrata për franshizingun 

Java e dhjetë: -Lidhja e shoqërive tregtare 

Java e njëmbëdhjetë  

 

 

- Subjektet tjera të së drejtës biznesore  

- Ndërmarrjet Publike dhe Shtetërore 

Java e dymbëdhjetë  

 

 

- Ndërprerja e subjekteve të së drejtës biznisore  

- Falimentimi 

- Riorganizimi 



 

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. 

 

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: 
 

 

- Likuidimi  

Java e trembëdhjetë  

 

 

- Zgjidhja Alternative e Kontesteve  

- Arbitrazhi 

- Ndërmjetësimi 

- Negocimi 
Java e katërmbëdhjetë  

 
- Përmbledhje / Rikapitulim  

Java e pesëmbëdhjetë 

 

 

Kollokfium  


