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Formular për SYLLABUS të Lëndës  
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Arbitrazhi 

Niveli: Bachelor (Studime themelore) 

Statusi lëndës: zgjedhore 

Viti i studimeve: III (Semestri V) 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Vlera në kredi – ECTS: 5 

Koha / lokacioni: Prishtinë 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Asoc. Dr. iur. Iset Morina LL. M.; Prof. 

Ass. Dr. Rrustem Qehaja 

Detajet kontaktuese:  Konsultimet: E enjte, ora 15.00 – 16.00 (kati VI, 
nr. 26) dhe pas ligjëratës 
Adresa elektronike: iset.morina@uni-pr.edu; 
rrustem.qehaja@uni-pr.edu 

 

Përshkrimi i lëndës E drejta ndahet sipas konceptit kontinental në të 

drejtën materiale dhe formale. E drejta formale 

është e drejta e procedurës, në këtë kontekst, të së 

drejtës procedurale civile. Procedura kontestimore 

është procedurë e njohjes, në të cilën konstatohet, 

se a ekziston një e drejtë subjektive private. Ky 

konstatim bëhet zakonisht në procedurën para 

gjykatës shtetërore. Me Ligj lejohet edhe zhvillimi i 

një procesi para një gjykate joshtetërore dhe ajo, që 

është para Arbitrazhit. Prandaj, ky arbitrazh është 

një metodë alternative për zgjidhjen e kontesteve 

juridike civile.   

Qëllimet e lëndës: Në ligjërata do të trajtohen çështjet, që kanë të 

bëjnë me Arbitrazhin si institucion dhe procedurën 

e arbitrazhit dhe atë si fillon, si zhvillohet dhe si 

përfundon procedura e arbtitrazhit. 

 

Rezultatet e pritura të nxënies: - Studenti do të kuptojë se çka është arbitrazhi 

- Studenti do të kuptojë  se si fillon, 

zhvillohet dhe përfundojë procedura e 

arbitrazhit 

- Studenti do të kuptojë se si përmbarohet 

- Vendimi I marrë në procedure e  arbitrazhit 

 

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

mailto:iset.morina@uni-pr.edu
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Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 1/15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 1/15 15 

Punë praktike 1 1/15 15 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 1/15 15 

Ushtrime  në teren 1 1/15 15 

Kollokfiume,seminare 2 2/5 10 

Detyra të  shtëpisë 2 1/5 10 

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

2 1/15 15 

Përgaditja përfundimtare për provim 2 1/5 10 

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

5 1/1 5 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

10 1/1 10 

Totali  
 

5 ECTS Total 150 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Koncepti didaktik do të jetë i tillë interaktiv në 

shqyrtimin e instituteve qëndrore juridike për këtë lëndë. 

Do të ofrohen disa raste për të trajtuar disa institute 

qendrore juridike të procedurës së arbitrazhit 

  

Metodat e vlerësimit: Kriteret e vlerësimit 

-    Vijimi i rregullt dhe angazhimi në ligjërata 

 Do të ofrohet mundësia e prezantimit të një 

punimi seminarik  

-    Testi kryesor (Kollokfiumi): (data e saktë 

caktohet më vonë) 

-    Testi është mundësi dhe e drejtë dhe jo detyrim i 

kandidatit!  

 

Nota do të ndërtohet në bazë të testit kryesor, 

seminarit dhe vijimit të rregullt. Nota e arritur në 

bazë të testit kryesor, seminarit dhe vijimit të 

rregullt do të përshkruhet në afatin e rregullt të 

provimeve dhe kjo notë do të ruhet deri në afatin e 

Shtatorit 2017.  Kandidati duhet natyrisht të paraqes 

provimin në një afat të provimeve, por pa pasur 

nevojë t’i nënshtrohet provimit. Përshkrimi i notës 

bëhet në orarin e përshkrimit të notave në afatet 

përkatëse. 
 

Literatura  

Literatura bazë:   - Morina, Iset, Arbitrazhi dhe procedura e 
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arbitrazhit, Prishtinë 2015 

Ligjet: 

- Ligji për procedurën kontestimore   

- Ligji për arbitrazhin 

- Rregullat e Arbitrazhit të TPAK 

Literatura shtesë:   - Brestovci, Faik, E drejta procedurale civile II, 

2004, Prishtinë  

- Morina, Iset/Nikqi, Selim, LPK-Komentar, 2012 

Prishtinë –  

USAID, Raport dhe rekomandime për zhvillimin 

dhe zbatimin e suksesshëm dhe efektiv të sistemit 

për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, Prill 

2010. 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: - Hyrje  

- Historia e arbitrazhit  

- Metodat e tjera alternative për zgjidhjen e kontesteve 

Java e dytë: - Burimet e së drejtës së procedurës së arbitrazhit 

- Rregullat e përgjithshme 

Java e tretë: - Llojet e arbitrazhit  

- Arbitrazhet me renome ndërkombëtare 

Java e katërt: - Zhvillimet e arbitrazhit  

- Arbitrazhi vendor dhe ndërkombëtar 

Java e pestë:   - Përparësitë dhe të metat e arbitrazhit  

- Arbitrat 

Java e gjashtë: - Marrëdhëniet në mes të arbitërve dhe palëve 

- Bashkimi objekti dhe subjektiv 

Java e shtatë:   - Test ushtrues dhe provues 

Java e tetë:   - Involvimi i gjykatës 

Java e nëntë:   - Marrëveshja e arbitrazhit 

Java e dhjetë: - Parimet  

- Arbitrabiliteti 

- Vendi i arbitrazhit 

- Zbatimi i së drejtës formale 

Java e njëmbedhjetë: - Padia  

- Prova 

- Gjuha e arbitrazhit 

Java e dymbëdhjetë:   - Zbatimi i së drejtës materiale 

- Përfundimi i procedurës 

- Përmirësimi i vendimit 

Java e trembëdhjetë:     - Shpenzimet 

- Procedurat e posaçme 

- Masat e sigurimit 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Studentët duhet të respektojnë rreptësisht normat statutare dhe Kodin e sjelljës dhe etikës të 
Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” 

 
 

Java e katërmbëdhjetë:   - Kollokviumi 

Java e pesëmbëdhjetë:    - Njohja dhe shpallja e përmbarueshmërisë së vendimit 

- Arbitrazhi jashtëkontraktues 


