
Titulli i lëndës : “E drejtë biznesi” 

Përshkrimi i 
lëndës 

E drejta e biznesi, trajton marrëdhëniet tregtare, në konceptin e veprimeve tregtare te 
realizuara nga personi fizik dhe nga personi juridik. Njeh studentin me konceptin e se drejtes, 
parimet e shtetit te te drejtes, me te drejten civile dhe ate penale ne fushen e marredhenieve 
tregetare, njohja me marredhniet juridike, llojet e tyre, mbrojtja permes formave ligjore qe 
njeh ligji shqiptar permes procesit administrativ e gjyqesor. Trajton menyrat e fititmit te 
pronesise që perbejne nje pjese te rendesishme te zinxhirit te ligjit civil si dhe organizimi dhe 
funksionimi i personave juridike tregtare, te cilet luajne dhe zene nje vend te konsiderueshem 
ne marredhëniet e tregut. Njohja e elementeve te kontratave sipas te drejtes se detryimeve 
dhe te kontratave, vlefshmeria dhe permbushja e detyrimeve kontraktore ndaj te treteve, 
ekzekutimi i tyre sipas pershkrimit. 

Objektivat e 
lendes 

 Kuptimi  nocioneve bazë mbi te drejten  dhe parimet e përgjithshme të se drejtes se shtetit  

 Ndertimi i marredhenieve midis të tretëve.   

 Kuptimi marredhenieve tregetare si dhe marrja persiper e te drejtave dhe detyrimeve. 

 Analiza e rasteve te gjykuara prane gjykatave te Republikes se Shqiperise di dhe unifikimi 
i se drejtes. 

 Shqyrtimi i mënyrave të zgjidhjes së konflikteve tregtare. 

Rezultatet e 
pritshme 

 Kuptojne nocionet bazë mbi tregun dhe parimet e përgjithshme të të drejtës tregtare. 

 Analizojne cilët janë lojtarëve të tregut, marrëdhëniet midis tyre dhe të tretëve. 

 Kuptojne llojet e tregut, pagesat, parane, veprimet bankare, si dhe të analizojnë bursën dhe 
llojet e veprimeve në bursë. 

 Kuptojne mënyrat e zgjidhjes së konflikteve tregtare 

Mënyra e 
vlerësimit 

 Vlerësimi i vazhduar 30 % 
 Frekuentimi  5% 
 Aktivizimi 5%,  
 Detyra e  kursit 5% 
 Provim i ndërmjetëm 15 % 

 Provimi përfundimtar 70 %. 

Literatura e 
detyruar 

Ardian Nuni, E drejte Biznesi. 

Literatura e 
rekomanduar 

Cikel Leksionesh ne te Drejte Tregtare, Edi Spaho ; Tre ligje per shoqerite tregtare, Baki 
Berberi; Legjislacioni tregtar ne fuqi ; Vendimet unifikuese te gjykates se larte ne te drejten 
tregtare ; Revistat juridike te Fakultetit te Drejtesise dhe te Shkolles se Magistratures. 

PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java LEKSIONE 

1 

Koncepti i se drejtes, e drejta natyrore dhe positive. E drejta private e publike. L (1 ore) 
Shteti dhe e drejta , parimet e se drejtes. L (1 orë) 
Seminar për konceptet e se drejtes, ndarjet dhe raportet, parimet e se drejtes. S (1 ore) 

2 

Veprimi i ligjit ne kohe,fuqia prapavepruese e ligjit L ( 1 ore) 
Veprimi i ligjit ne hapesire;kontratat dhe kriteret e lidhjes se tyre L (1 ore) 
Seminar per veprimin e ligjit, kontratat dhe kriteret e lidhjes se kontratave S ( 1 ore) 



3 

 Referimi ne te drejten ne fuqi  ne rregullimin shteteror  L(1 ore) 
Kushtetuta, ligjet, kodet dhe zakonet. Doktrina juridike L (1 ore) 
Seminar per burimet e se drejtes dhe rregullimin shteteror per te drejten, doktrina juridike S (1 
ore) 

4 

 Elementet e marredhenieve juridike, subjektet, permbajtja objekti i marredhenies juridike. L (1 
ore) 
Llojet e marredhenive juridike civile; e drejta pasurore dhe jopasurore; marredheniet juridike reale 
dhe detyrimi. L (1 ore) 
Seminar per elementet, subjektet dhe objekti i marredhenies juridike, llojet e marredhnieve 
jurisike civile ,e drejta pasurore e jopasurore S ( 1 ore) 

5 

Personat fizike e juridike. Zotësia juridike e zotesia per te vepruar. L (1 orë) 
Mbarimi heqja dhe kufizimi i zotesise per te vepruar. Karakteristikat e gjykimit. L(1 orë) 
Seminar për personat fizike e juridike e zotesia per te vepruar, mbarimin, heqjen dhe kufizimi i 
zotesise per te vepruar, karakteristikat e gjykimit. S(1 orë) 

6 

Natyra juridike e shoqerive tregetare, koncepti kontraktual. L(1 orë) 
Llojet e shoqerive tregetare dhe ndarjet e karakteristikat. L (1 orë) 
Seminar për natyren juridike te shoqerive tregetare, llojet e shoqerive tregetare, ndarjet e 
karakteristikat. S(1 orë) 

7 

Ndarja organizative jofitimprurese sipas organizimit  L(1 orë) 
Organizatat fitimprurese me anetaresi dhe joanetaresi OJF vendase dhe te huaja. L(1 orë) 
Seminar per ndarjen e OJF sipas organizimit, OJF vendase dhe te huaja. Detyrë kursi S (1 orë)  

8 

Llojet e perfaqesimit dhe karakteristikat. L (1 orë) 
Forma ligjore e perfaqesimit dhe veprimet juridike.L (1 orë) 
Seminar për perfaqesimin, formen ligjore te perfaqesimit. S(1 orë) 

9 

Autonomia, pushteti per te disponuar dhe veprimi juridik. Elementet, subjektet dhe vullneti. L (1 
orë) 
Koncepti mbi vesin, gabimin, kanosjen dhe mashtrimi. L (1 orë) 
Seminar për aspektet e veprimit juridik, nocionet e vesit, gabimit, kanosjes e mashtrimit. S (1 orë) 

10 

Llojet e veprimeve juridike. L (1 orë) 
Veprimet juridike kauzale dhe abstrakte. L (1 orë) 
Seminar per llojet e veëprimeve juridike, veprimet kauzale dhe abstrakte S ( 1 ore) 

11 

Pavlefshmeria asolute dhe anulueshmeria. L (1 orë) 
Dallimet midis llojeve te pavlefshmerise dhe pavlefshmeria e pjesshme. L (1 orë) 
Seminar për pavlefshmerine absolute dhe anulueshmerine, dallimet midis llojeve te 
pavlefshmerise dhe pavlefshmeria e pjesshme. S (1 orë) 

12 

Kalimi i ekzekutimit ne te ardhurat e shetit, restituacioni. L (1 orë) 
Pasojat e pavlefshmërisë dhe mbrojtja e mirëbesimit. L (1 orë) 
Seminar për kalimin e ekzekutimit ne te ardhurat e shetit dhe restituacionin, pasojat e 
pavlefshmerise dhe mbrojtjen e mirebesimit. S (1 orë) 

13 

Koncepti i pronesise, objektet, sujektet dhe klasifikimi i sendeve. L (1 orë) 
Menyrat e fitimit te pronesise dhe bashkepronesia. L (1 orë) 
Seminar për objektet, subjektet e klasifikimi i sendeve, menyrat e fitimit te pronesise dhe 
bashkepronesia. S ( 1 orë) 



14 

Mjetet juridike te mbrojtjes se pronesise; padia per kerkimin e sendit. L (1 orë) 
Padia mohuese dhe kallezimi i nje punimi te ri. L (1 orë) 
Seminar për mjetet juridike te mbrojtjes se pronesise dhe padia per kerkimin e sendit, padine 
mohuese dhe kallezimi i nje punimi te ri. S(1 orë) 

15 
Shkaqet, kuptimi i detyrimeve dhe klasifikimi i tyre. L (1 orë) 
Ndarja e kontratave. L (1 orë) 
Seminar për shkaqet, kuptimi i detyrimeve dhe klasifikimi, ndarjen e kontratave. S(1 orë) 

Java  DETYRË   KURSI - DETYRIM 

VII OJF vendase dhe te huaja. Roli dhe efektiviteti i tyre në Shqipëri. 

 


