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Formular për SYLLABUS të Lëndës  
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: E drejta e falimentimit 

Niveli: MASTER 

Statusi lëndës: zgjedhore 

Viti i studimeve: I (Semestri II) 

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. 

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

 

Përshkrimi i lëndës E drejta e falimentimit merret me trajtimin e 

çështjeve, që kanë të bëjnë me riorganizimin dhe 

likudimin e personave, që gjenden në procedurën e 

falimentimit 

Qëllimet e lëndës: Falimentimi  i shoqërive tregtare është një çështje 

tejet e rëndësishme në qarkullimin ekonomik të një 

vendi të caktuar. Për fat të mirë, kohëve të fundit, 

kjo çështje është sensibilizuar edhe në doktrininën 

dhe praktikën në Kosovë dhe me këtë në këtë kurs 

tentohet të trajthen parimet fundamentale të së 

drejtës së falimentimit. 

Rezultatet e pritura të nxënies: - Studenti do të jetë në gjendje që të ketë të qartë se 

çka është e drejta e falimentimit; 

- Studenti do të jetë në gjendje, që të ketë të njohur 

se fillon, zhvillohet dhe përfundojë procedura e 

falimentimit si dhe 

- Studenti do të jetë në gjendje, që të ketë të njohur 

se si mund të bëhet riorganizimi dhe likuidimi i 

shoqërive tregtare. 

 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 1 2 

Ushtrime teorike/laboratorike / / / 

Punë praktike / / / 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 1 1 

mailto:iset.morina@uni-pr.edu
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Ushtrime  në teren / / / 

Kollokfiume,seminare / / / 

Detyra të  shtëpisë / / / 

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

/ / / 

Përgaditja përfundimtare për provim / / / 

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

/ / / 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

/ / / 

Totali  
 

   

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Meqë e drejta e falimentimit nuk trajtohet fare në 

bazat fillestare në studimet themelore (bachelor) 

është e nevojshme dhe e domosdoshme, që në këtë 

kurs të trajtohen çështjet fundamentale lidhur me të 

drejtën e falimentimit. Institutet juridike të së 

drejtës së falimentimit do të trajtohen në bazë të 

rasteve, për të cilat do të shtjellohen sipas sistemit 

interaktiv.  

  

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi do të bëhet kryesisht sipas rezultateve në 

provimin final. Gjatë kohës së ligjëratave do të 

ofrohet një test provues dhe ushtrues. 

Literatura  

Literatura bazë:   Kjo lëndë trajtohet për herë të parë në Fakultetin 

juridik rishtazi dhe kështu nuk kemi ndonjë 

literaturë të mirëfilltë shkencore në gjuhën shqipe. 

Poashtu kuadri ligjor është shumë i ri dhe atë që 

nga viti 2016. Por, studentëve do t iu ofrohet në 

ligjëratë e parë një manuskript në formën elektonike 

të përgatitur nga një projekt mbështetës në 

avnacimin e rregullativës për të drejtën e 

falimentimit. 

Përveç kësaj, studentët janë të detyruar, që prej 

ligjëratës së parë të kenë me vete disa ligje bazike 

dhe atë: 

- Ligjin për falimentimin i vitit 2016; 

- Ligji për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara 

dhe pasurisë së tyre të vitit 2011. 

Literatura shtesë:   - Në ligjërata do të ofrohen për të dhëna lidhur me 

të drejtën e falimentimit në gjuhët botërore 

varësisht nga interesimi dhe zotërimi i gjuhëve nga 

pjesëmarrësit në kurs. 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Studentët duhet të respektojnë rreptësissht normat statutare dhe Kodin e sjelljës dhe etikës të 
Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” 

 
 

 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: - Hyrje në të drejtën e falimentimit 

Java e dytë: Burimet juridike të së drejtës së falimentimit 

Java e tretë: Fushëveprimi i Ligjit për falimentimin 

Java e katërt: Fushëveprimi i Ligjit për riroganizimin e ndërmarrjeve të 

caktuara 

Java e pestë:   Fillimi i procedurës së falimentimit 

Java e gjashtë: Zhvillimi i procedurës së falimentimit 

 

Java e shtatë:   Administratori 

Java e tetë:   Riorganizimi i shoqërisë tregtare në kuptim të Ligjit për 

falimentimin 

Java e nëntë:   Riorganizimi i shoqërisë tregtare në kuptimin e Ligjit për 

riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara 

Java e dhjetë: Test provues dhe ushtrues 

Java e njëmbedhjetë: Likuidimi i shoqërive tregtare 

Java e dymbëdhjetë:   Rast praktik  

Java e trembëdhjetë:     Rast praktik 

Java e katërmbëdhjetë:   Rast praktik 

Java e pesëmbëdhjetë:    Rast praktik 


