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Lënda E DREJTA E DETYRIMEVE  
Viti III Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  V 
Javët 
mësimore 

15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

2 1 
Metoda e 
mësimit 

Ligjërata, ushtrime, punime, konsultime, teste, raste studimi, detyra, ushtrime, 
etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Mr.sc.Blerim Burjani  
Tel/mob 044 – 502-546 
e-mail haxhig@yahoo.com 

Asistenti  
Tel/mob  
e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Qëllimet e lëndës konsistojnë në dhënien e 
mundësisë studentëve për të kuptuar sa më mirë 
fushën e të drejtës së detyrimeve, repsektivisht 
kontraktore dhe për të zhvilluar vetëdijen te 
studentët për zbatimin e dispozitave me të cilat 
rregullohen çështjet që i referohen fushës së 
drejtës së detyrimeve 

Njohurit: Lënda E Drejta e Detyrimeve 
përfshinë tërësinë e dispozitave juridike-civile 
me të cilat rregullohen marrëdhëniet e 
detyrimeve (kontratave dhe formave tjera te 
detyrimeve) ne mes te kreditorit dhe debitorit. 
Si dege e se drejtës rregullon marrëdhëniet e 
detyrimeve duke filluar subjektet, objekti, 
mënyra e krijimit te detyrimeve, ndryshimi i 
detyrimeve , ndërrimi i subjekteve ne 
detyrime dhe shuarja e detyrimeve. 
 
Aftësitë: Përms të mësuarit të kësaj lënde 
studentët do të përfitojnë njohuri të 
përgjithshme teorikedhe praktike për jurist të 
fukusuara në fushen juridike –civile. Në 
veçanti ata aftësohen, se cilat janë 
marrdhëniet që rregullohen me ligjet nga 
Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve, 
subjektet dhe aftësit e tyre për të hyrë në 
mardhënie juridike-civile, respektivisht 
detzrimeve kontraktore dhe detyrimeve tjera 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:haxhig@yahoo.com


2 
 

nga shkakatimi i dëmit, mënyrat se si 
themlohen, ndryshohen dhe shuhen raportet 
juridike të detzrimeve, të gjitha këto të 
konkretizuara dhe simuluara edhe me raste 
praktike.  

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temës mësimore në Power Point, ushtrime.    
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe ushtrime  
individuale dhe ekipore.   
Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave  

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Vlerësimi i parë: 30% 
Vlerësimi i dytë   25% 
Detyrat e shtëpisë ose angazhime  tjera 10% 
Vijimi i rregullt  5% 
Provimi final    30% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 
Ligjërata Ushtrime 
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Vijimi i Ligjëratave 
Pjesëmarrje aktive, 
Punime seminarike, projekte, 
Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime, 
Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrje ne ushtrime 
Puna individuale dhe grupore ne raste 
studimi, 
Pjesëmarrje diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime 1 15 15 
Punë Praktike 1 15 15 
Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 
Ushtrime në teren 2 5 10 
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 1 10 10 
Koha e studimit vetanak 2 15 30 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 
final) 

5 1 5 

Projektet propozimet 5 1 5 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 
ka 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 150 orë  

Ngarkesa  
totale:   

150 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1 Nocioni, lënda, sistemi dhe rëndësia e të 
drejtës së detyrimeve 
 
Mr.Sc.Blerim Burjani , “E drejta e 
detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e 
veçantë”, Ligjerat e Autorizuar Prishtinë, 
2019 fq. 27-37     

2 

Ushtrime praktike lidhur me 
ndarjen e degëve të drejtësisë 
 

1 

2 Karakteristikat dhe klasifikimi i 
detyrimeve 
 
Mr.sc.Blerim Burjani , “E drejta e 
detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e 
veçantë”, Ligjerat e Autorizuar, Prishtinë, 
2019, fq. 39- 54    

2 

Ushtrime lidhur me rastet e 
për klasifikim të dy 
detyrimeve: detyrimeve të 
njëanëshme dhe të dyanshme. 1 
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3 Burimet e së drejtës së detyrimeve 
 
Mr.sc.Blerim Burjani, “E drejta e 
detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e 
veçantë”, Ligjerat e Autoizuar Prishtinë, 
2019, fq. 55-59     

2 

Praktik e ligjit si burim i 
detyrimeve 

1 

4 Kushtet për lidhjen e kontratave 
 
Mr.Blerim Burjani,“E drejta e detyrimeve: 
Pjesa e përgjithshme dhe e veçantë”, 
Ligjerat e Autorizuar, Prishtinë, 2019, 
fq.61-69     

2 

Demonstrimi i një forme të 
negociatave dhe kushteve 
paraaprake për lidhjen e 
kontratës 1 

5 Lidhja e kontratave 
 
Mr.sc.Blerim Burjani , “E drejta e 
detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e 
veçantë”, Ligjerat e Autorizuar, Prishtinë, 
2019, fq 71-79     

2 

Ushtrime lidhur me lidhejen e 
një kontrate-prezantimi i 
lidhjes së kontratës. 

1 

6 Klasifikimi i kontratave të detyrimeve 
 
Mr.sc.Blerim Burjani , “E drejta e 
detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e 
veçantë”, Ligjerat e Autprizuar, Prishtinë, 
2019, fq 79-90     

2 

Ushtrime lidhur kontratat ku të 
dy palët kontraktuese kanë 
detyrime reciproke. 

1 

7 Interpretimi i kontratave 
 
Mr.sc.Blerim Burjani , “E drejta e 
detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e 
veçantë”, Ligjerat e Autorizuar Prishtinë, 
2019, fq. 91-99     

2 

Ushtrime praktike lidhur me 
interpretimin e dispozitave të 
kontratës kur palët kanë mos-
marrëveshje 

1 

8 Mjetet e sigurimit të ekzekutimit të 
kontratave 
Mr.Blerim Burjani , “E drejta e 
detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e 
veçantë”, Ligjerat e Autorizuar, Prishtinë, 
2019, fq. 99-109     
 

2 

Ushtrim lidhur me rastin e 
lidhjes së kontrtatës së pengut 

1 

9 Efektet e kontratave 
 
Mr.sc.Blerim Bburjani , “E drejta e 
detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e 
veçantë”, ligjerat e Autorizuar, Prishtinë, 
2008, fq. 110-121 

2 

Ushtrim lidhur me dorëzimin e 
sendit si mënyrë e 
përmbushjes së kontratës. 1 
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10 Efektet e veçanta të kontratave 
Mr.sc.Blerim Burjani, “E drejta e 
detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e 
veçantë”, Ligjerat e Autorizuar, Prishtinë, 
2019, fq.123-136 
 

2 

Ushtrime lidhur me 
përmbushjen e pjesës së 
kamatës së kontraktuar  

1 

11 Shuarja/përfundimi i kontratave 
 
Mr.Sc.Blerim Burjani , “E drejta e 
detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e 
veçantë”, Ligjerat e Autorizuar, Prishtinë, 
2019, fq.137-  142   

2 

Ushtrim lidhur me 
përfundimin e kontratës me 
marrëveshjen e palëve para se 
të arrihet afati i përfundimit 

1 

12 Shkaktimi i dëmit si burim detyrimi 
 
Mr.sc.Blerim Burjani , “E drejta e 
detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e 
veçantë”, Ligjerat e Autorizuar, Prishtinë, 
2019, fq 145-147     
 

2 

Rast lidhur me kompensimin e 
dëmit të shkaktuar 

1 

13 Bazat e përgjegjësisë deliktore civile  
 
Mr.sc.Blerim Burjani , “E drejta e 
detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e 
veçantë”, Ligjerat e Autotizuar, Prishtinë, 
2019, fq.167-193     

2 

Ushtrim lidhur me 
kompesnimin e dëmit nga 
Kompania për dëmin e 
shkaktuar nga punonjësit e 
kompanisë 

1 

14 Burimet tjera të detyrimeve 
 
Mr.sc.Blerim Burjani , “E drejta e 
detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e 
veçantë”, Ligjerat e Autorizuar,Prishtinë, 
2019, fq.203-225     
 

2 

Ushtrim lidhur me rastet e 
tejkalimit të autorizimit 

1 

15 Testi final  

2 

Vlersimi i rrezultateve 
praktike 

1 

LITERATURA 
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Literatura bazë:  
Mr.Sc.Blerim Burjani , “E drejta e detyrimeve: Pjesa e përgjithshme dhe e veçantë”,Ligjerat e 
Autorizuar,  Prishtinë, 2019 
 Prof.dr. Nerxhivane Dauti, “ Praktikumi i kontratave”, Prishtinë, 2006. 

 
Literatura shtesë:  
- Prof.dr. Mehdi Hetemi, “Detyrimet dhe kontratat”, Tirane, 1998 
- Prof.dr.Aleks Luarasi, “Obligimet dhe kontratat ne përgjithësi”, Luarasi, Tirane, 1998  
- Charles L. Knapp, “Rules of contract law: Selections from the Uniform Commercial Code, the 
CISG, the Restatement (second) of contracts and the UNIDROIT Principles, Aspen Law & 
Business, 1999 
- Elizabeth Warren & Jay Lawrence Westbrook, “ The law of debtors and creditors: Text, cases 
and principles”, Aspen Law & Business, 1996 
- Robert L. Jordan & William D. Warren, “Negotiable instruments, payments and credits” fourth 
edition, Westbury, New York, 1997. 
 
Ligje: 
- Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve i vitit 2012 
 

VËREJTJE 
Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe.  
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo 
rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve 

duhet t'i prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 

VËREJTJE PËR STUDENTIN 
- Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 
rregullat shkollore;  
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike,  të jetë  i 
vëmendshëm në orën mësimore;  
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim;  
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit;  
- Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet duhet të 
përqendrohen vetëm në njohuritë personale.  
- Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të parapara 
me ligj.      

 
 

Profesori i lëndës: 
 

______________________ 
                                                                                                              Mr.sc.Blerim Burjani 

 


