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Formular për SYLLABUS të Lëndës  
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  FAKULTETI JURIDIK 

Titulli i lëndës: E drejta e sigurimeve 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: IV 

Numri i orëve në javë: 2 +1 

Vlera në kredi – ECTS:  

Koha / lokacioni:  

Mësimdhënësi i lëndës: Prof.Ass.Dr. Rrustem QEHAJA 

Detajet kontaktuese:  Email rrustem.qehaja@uni-pr.edu rrqehaja@yahoo.com 

 

Përshkrimi i lëndës Lënda E drejta e sigurimeve përfshinë trajtimin bashkëkohor te se 

drejtës se sigurimeve me theks te veçante kuptimin dhe burimet 

juridike te rregullimit te drejtës se sigurimeve përkatësisht subjektet 

përfshirë siguruesin dhe te siguruarin si dhe kategorinë e personave 

te trete si dhe veprimet te cilat merren me qellim te realizimit te  

drejtave nga polica e sigurimit, mandej rasti i siguruar, shuma e 

siguruar, polica e sigurimit etj. 
 
 

Qëllimet e lëndës: Qëllimet e lendes “E drejta e sigurimeve” konsistojnë ne dhënien e 

mundësisë studentëve qe ne te ardhmen te jene ne gjendje qe 

përmes njohurive te përfituara te ngritin ne nivel me te larte 

shkallen e tyre me qellim te zbatimit ne te ardhmen te dispozitave 

baze qe kane te bëjnë me te drejtën e sigurimeve. 
 
 

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

Studentet do të kenë mundësin që me qasje logjike dhe në mënyrë 

analitike t’i zgjidhin çështjet të cilat kërkohen në fushën e të drejtës 

se sigurimeve në aspektin e argumentimit dhe qasjes kritike.  

Nga studentet pritet te jane ne gjendje te zbatojnë ne mënyrë te 

mirëfilltë dispozitat e Ligjit te sigurimit te detyrueshëm nga 

autopergjegjesia dhe dispozitave tjera qe ndërlidhen me këtë fushe. 

 Ata pritet te janë ne gjendje te përballen me kazuse te kësaj natyre 

dhe te janë ne gjendje te gjejnë zgjidhje ligjore, përfshirë edhe 

hartimin e akteve të ndryshme të kësaj natyre.  
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Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit 
tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
Ligjërata 2    
Ushtrime 
teorike/laboratorike 

1   

Punë praktike 1   
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1   

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare 1   
Detyra të  shtëpisë 1   
Koha e studimit vetanak të 
studentit (në bibliotekë ose 
në shtëpi) 

2 deri 3 ore   

Përgaditja përfundimtare 
për provim 

   

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

   

Projektet,prezentimet ,etj 
  

   

Totali  
 

   

 

Metodologjia e 
mësimëdhënies:   

Me qëllim të arritjes sa më të kënaqshme të rezultateve gjatë procesit 

të ligjërimit do të përdoren metodat bashkëkohore të mësimdhënies 

dhe mësimnxënies duke përdorur mjetet e konkretizimit përfshirë 

ligjërimin përmes programit “power point”, mandej zbatimin e 

metodës interaktive duke i lënë mundësi studentëve të kyçen në 

formë të bashkëbisedimit dhe të shfaqin opinionet e tyre vetë kritike 

ndaj çështjeve me rëndësi të veçantë të së drejtës se sigurimeve 

përfshirë edhe metodën e ndarjes në grupe dhe parashtrimin e 

kazuseve.  
 
 

  

Metodat e vlerësimit: Çdo student do të vlerësohet në fund të semestrit në bazë të numrit të 

pikëve të akumuluara nga kriteret të cilat merren si bazë për notim. 

Në vazhdim po japim tabelën ku paraqitet mënyra e notimit të 

studentëve.  

 

Shkalla  Përshkrimi 

 

Nota 

 

96% - 100% Notë maksimale 10.0 

86% - 95% Shkëlqyeshëm 9.0 
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76% - 85% Shumë mirë 8.0 

66% - 75% Mirë 7.0 

56% - 65% Kaluese 6.0 

55% dhe nën Jokaluese 5.0 

 

Gjatë notimit do të merren parasysh kriteret vijuese:  

 

- Vijimi i rregullt në ligjërata   .......................... 5% 

- Pjesëmarrja aktive në ligjërata – ushtrime ..... 5% 

- Puna në grupe – prezantime  ..........................10% 

- Vlerësimi i parë intermediar  ......................... 10% 

- Vlerësimi i dytë intermediar   ......................... 10% 

- Provimi final         ..........................60% 

 
 

Literatura  

Literatura bazë:                            Jasna Pak “Pravo osiguranja” Beograd 2011 

 

                          

Predrag Sulejic “Pravo osiguranja” Beograd 2008 

Dragan  Mrksic, Zdravko Petrovic, Katarina Ivancevic 

“ Pravo osiguranja”Beograd 2008 

International encyclopedia of Laws “Insurance law” 

volume 1,2,3 The Hague. London. Boston 1999/2000 

 

 

 
 

Literatura shtesë:   Rrustem Qehaja “Dëmshpërblimi nga përdorimi i mjeteve motorike 

të paidentifikuar”, Buletini i Sigurimeve, nr. 11/2015, Prishtinë, 

2015. 

 

Rrustem Qehaja Legal liability of the insurer in coverings risks 

related to life and personal accidents,  UDC 368.91:368.941, ISSN: 

1857-8640 (printed version) ISSN: 1857-9396 (electronic 

version),  2014, QMBI (CENTER FOR UNDERSTING AND 

INTERNATIONAL COOPERATION), Adresa: Bul. Kriste 

Misirkov 57 A/3-3, 1000 Shkup Republika e Maqedonise, 

Email: info@qmbi.org – www.qmbi.org 
 

Rrustem Qehaja “Struktura organizative e Gjykatave Themelore në 

Kosove” Buletini i OAK Prishtinë 2014  

 

Rrustem Qehaja “Procedura e realizimit të dëmshpërblimit nga 

polica e sigurimit të autopërgjegjësisë në Kosovë” (Prezantim në 

Konferencën ndërkombëtare “Shteti juridik dhe demokracia” e 

organizuar nga USHT me 12/03/2014, Tetovë).  

mailto:info@qmbi.org
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Rrustem Qehaja “Legal – civil aspect of types of Immaterial 

Damage” Iliria International Review” nr. 2013/2, ISSN 2192-7081, 

ISSN 2192-7081, PUBLISHED BY ILIRIA COLLEGE, KOSOVO AND 
FELIX – VERLAG, GERMANY 
 

Rrustem Qehaja “Humbja e mbulesës së sigurimit sipas LSDAP” 

Buletini i Sigurimeve nr. 6/2013, Prishtinë 2013 

 

Rrustem Qehaja “Zgjidhja e kontesteve nga polica e sigurimit 

përmes Arbitrazhit”,  E drejta nr. 1/2012, Prishtinë  

 

Rrustem Qehaja “Trajtimi i dëmit nga sigurimi TPL” – Revista 

“Juristi” Nr. 4- Viti I – Dhjetor 2010, Prishtinë 

 

 Rrustem Qehaja “Trajtimi i dëmit nga autopërgjegjësia” Justicia 

nr.2 /2008 Tiranë 2008 

 

 Rrustem Qehaja “Instituti i shkaktimit  të dëmit me mjet motorik 

dhe sigurimi sipas legjislacionit aktual në  

  Kosovë”, Jeta Juridike -Tiranë 2006 

 

Rrustem Qehaja “Përgjegjësia në aksidentin e komunikacionit”, E 

drejta nr. 1/2004, Prishtinë.  

 

Rrustem Qehaja “Sigurimi nga autopërgjegjësia”, E drejta nr. 1-

2/02, Prishtinë.  

 

Ligji per sigurime 2016                          

                                 

Ligji per sigurimin e detyrueshem nga autopergjegjesia 2011 

 
Ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve 2012 

Dekreti nr. 295  datë 15.09.1992 Për sigurimin e detyrueshëm të 

mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësinë ndaj personave të 

tretë- Tiranë 

 

Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/25 Mbi licencimin, mbikëqyrjen 

dhe rregullimin e Kompanive të sigurimit e të ndërmjetësuesve të 

sigurimit 

 

Rregulla 3 mbi ndryshimin e Rregullit për Sigurimin e Detyrueshëm 

të Auto-përgjegjësisë të dt. 23.06.2004  

 

Kriteret dhe masat për përcaktimin e lartësisë së dëmeve jo materiale 

dhe disa llojeve të dëmeve materiale të nënshkruar nga Kompanitë e 
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sigurimeve që veprojnë në Republikën e Kosovës nga data 

01.11.2001 
 

 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Gjatë procesit mësimor dhe atij të vlerësimit të studentëve përfshirë edhe kontaktet tjera 

me student që ndërlidhen me raportet studimore, mësimdhënësi duhet të ruaj integritetin 

e tij akademik dhe të tregoj vlera të larta morale dhe njerëzore si dhe te jetë i pa anshëm 

dhe të jetë në gjendje që të përballet me çdo sfidë në këtë drejtim nga çdo ndikim apo 

presion që mund t’i bëhet nga të tjerët. Studentet janë të obliguar t’i përmbahen 

rregullave të mirësjelljes si gjatë ligjëratave, ushtrimeve dhe provimit, me fjalë të tjera 

çdo shkelje në këtë drejtim krijon bazë të mjaftueshme për inicim të procedurës 

disiplinore dhe ndërmarrjen e masave adekuate në këtë drejtim nga ana e kompetentëve. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Shqyrtimet e përgjithshme per te drejten e sigurimeve 

Java e dytë: Roli dhe rendesia e te drejtes se sigurimeve  

Java e tretë: Burimet juridike te drejtes se sigurimeve 

Java e katërt: Nocionet themelore (rreziku, shuma e sigurimit, primi i 

sigurimit dhe rasti i siguruar) 

Java e pestë:   Subjektet e te drejtes se sigurimeve 

Java e gjashtë: Kollukfiumi i pare 

Java e shtatë:   Sigurimi nga autopergjegjesia 

Java e tetë:   Polica e sigurimit TPL dhe limitet e mbuleses 

Java e nëntë:   Kerkesa per kompenzim te demit  

Java e dhjetë: Sisitemi bonus malus   

Java e njëmbedhjetë: E drejta ne rentë 

Java e dymbëdhjetë:   Kollukfiumi i dyte 

Java e trembëdhjetë:     Bashkesigurimi dhe resigurimi  

Java e katërmbëdhjetë:   Shperblimi i demit material dhe jomaterial nga polica e 

sigurimit 

Java e pesëmbëdhjetë:    Provimi përfundimtar 
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