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Salla D1 (mbetet mundësia e ndërrimit të sallës)
Përmbajtja

Sugjerime të përgjithshme

Hyrje në arbitrazhin dhe teknikat tjera alternative për zgjidhjen e kontesteve

Natyra juridike e arbitrazhit

Ndërmjetësimi

Negociimi

Arbitrazhet e njohura në rajon dhe në botë

Burimet formale të arbitrazhit

Llojet e arbitrazheve

Përparësitë dhe të metat e arbitrazhit

Marrëveshja lidhur me arbitrazhin

Përbërja e tribunalit të arbitrazhit

Kompetenca e tribunalit të arbitrazhit

Zhvillimi i procedurës së arbitrazhit

Përfundimi i procedurës së Arbitrazhit

Shpenzimet e procedurës së arbitrazhit

Procedura sipas mjeteve të goditjes

Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve të tribunalit të arbitrazhit

Veçoritë e një procedure të arbitrazhit me element ndërkombëtar

Burimet formale

Rregullat e brendshme dhe marrëveshjet bilaterale dhe ndërkombëtare
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Literatura bazë:
- Brestovci, Faik, E drejta procedurale civile II, Prishtinë 2oo4
- Morina, Iset, Arbitrazhi dhe procedura e arbitrazhit (botimi parashihet të jetë në Nëntor
2015)
Literaturë e rekomanduar:
- Morina, Iset/Nikqi, Selim, LPK-Komentar, Prishtinë
- USAID, Raport dhe rekomandime për zhvillimin dhe zbatimin e suksesshëm dhe
efektiv të sistemit për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, 30 Prill 2010.
Ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare:
- Ligji për procedurën kontestimore
- Ligji për arbitrazhin, nr, 02/L-75;
- Ligji mbi zgjidhjen e Kolizionit të Ligjeve
- Konventa e Hagës për procedurën civile të vitit 1954
- Konventa e Hagës lidhur me komunikimin e shkresave të vitit 1965
- Konventa e Nju Jorkut për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve të huaja të
arbitrazhit;
- Konventa europiane mbi arbitrazhin tregtar ndërkombëtar
- UNCITRAL Arbitration Rules
- Rregullat e Tribunalit të Arbitrazhit të Odës Ekonomike te Kosovës
-

Direktiva e UE (Brukseli I)
Direktiva e UE (Brukseli II A)

Koncepti didaktik

Metodologjia e ligjërimit do të orientohet në krijimin e mundësive te studentët për të zotëruar
dhe fituar njohuritë për Arbitrazhin dhe atë lidhur me Arbitrazhin vendor dhe ndërkombëtar.
Ligjërata do të zhvillohet edhe me trajtimin e shumë rasteve praktike për të kuptuar më mirë
lëndën.
Për këtë arsye, kërkohet prej studentëve që qysh në ligjëratën e parë të kenë me vete sidomos
këto materiale ligjore:
-

Ligji për Arbitrazhin
Rregullat e Tribunalit të Arbitrazhit të Odës Ekonomike te Kosovës

Suksese në Vitin akademik 2015/16!
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