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Formular për SYLLABUS të Lëndës  
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Procedura civile II 

Niveli: MASTER 

Statusi lëndës: Detyruese 

Viti i studimeve: I (Semestri I) 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

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 Kjo lëndë merret kryesisht me procedurën 

përmbarimore dhe jokontestimore. Derisa në 

studime Bachelor do të trajtohen dhe shtjellohen në 

masë të madhe teoritikisht procedura 

jokontestimore dhe përmbarimore në tërësi dhe në 

baza kryesore, në studimet master do të trajtohen 

çështjet në mënyrë të thelluar. Kryesisht do të 

trajtohen çështjet tipike të procedures përmbarimore 

dhe jokontestimore nëpërmjet rasteve reale dhe 

hipotetike.  

Qëllimet e lëndës: Kursi i ofruar në studime master parasheh njohuri 

bazë nga studimet Bachelor. Në këtë kurs do të 

trajtohen nëpërmjet rasteve problemet tipike, që 

paraqiten në praktikë dhe doktrinë. Me këtë 

tentohet që studentët të aftësohehn për sfida edhe 

me probleme juridike të rënda, që mund të 

paraqiten në praktikë.  

Rezultatet e pritura të nxënies: - Studenti do të jetë në gjendje që të kuptojë 

dhe të zgjidhë raste të rënda; 

- Studenti do të jetë në gjendje që të arrijë tek 

një konkluzion të arsyeshëm për një 

problem juridik pasi të ketë analizuar 

gjendjen faktike dhe subsumuar këtë gjendje 

faktike nën një normë juridike; 

- Studenti do të përgatitet në mënyrë të 

avnacuar për zgjidhjen e problemeve të 

rënda juridike në procedurën përmbarimore 

dhe jokontestimore duke u bazuar në Ligj. 
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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 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Punë praktike 1 15 15 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 1/15 15 

Ushtrime  në teren / / / 

Kollokfiume,seminare 1 1 1 

Detyra të  shtëpisë 1 10 10 

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

/ / / 

Përgaditja përfundimtare për provim 25 1 25 

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

2 2 4 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

10 1 10 

Totali  
 

5 ECTS  Total  125 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Në këtë kurs do të punohet ekskluzivisht me raste 

praktike reale ose edhe hipotetike. Trajtimi I rasteve 

do të bëhet natyrisht nëpërmjet metodës interactive. 

 

  

Metodat e vlerësimit: Studimet Master janë studime të avancuara dhe 

natyrisht se kërkesat dhe standardet janë shumë më 

të larta se në studime bachelor.  

Vështirësia e rasteve është e nivelit më të lartë. Për 

këtë arsye gjatë para provimit final do të ofrohet një 

test ushtrues dhe provues. 

Literatura  

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

Prishtinë 2oo4 

- USAID/Manual lidhur me përmbarimin 
 

Ligjet:            
- Ligji për procedurën kontestimore 
- Ligji për procedurën përmbarimore 
- Ligji për procedurën jokontestimore 
- (Secili student duhet të ketë me vete tekstet 

ligjore në ligjërata) 



 3 

Meqë ligjëratat do të mbahen kryesisht sipas 

sistemit me rast, atëherë studentët janë të detyruar 

të kenë tekstet ligjore me vete dhe atë që nga 

ligjërata e parë. 
 

Literatura shtesë:   - Morina, Iset/Nikqi, Selim, LPK-Komentar, 

Prishtinë, 2012 

 

 

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” 

 
 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Trajtimi i përgjithshëm i të drejtës procedurale 
përmbarimore lidhur me fillimin, zhvillimin dhe përfundimin 
e procedures. 

Java e dytë: Trajtimi i përgjithshëm dhe gjithpërfshirës i metodave për 
realizimin e kërkesave të kreditorit 

Java e tretë: Trajtim i përgjithshëm dhe gjithpërfshirës i procedures 
jokontestimore 

Java e katërt: Trajtimi i pëgjithshëm i procedurave jokontestimore 
pasurore 

Java e pestë:   Rast: Propozimi për përmbarim; Dokumenti përmbarimor 

Java e gjashtë: Rast: Dokumenti përmbarimor 

Java e shtatë:   Rast: Zbatimi i aktvendimit/Urdhrit 

Java e tetë:   Rast: Ndërprerja e procedurës 

Java e nëntë:   Rast: Mjetet e goditjes së vendimit 

Java e dhjetë: Rast: Metodat e realizimit të kërkesave të kreditorit 

Java e njëmbedhjetë: Rast: Metodat e realizimit të kërkesave të kreditorit 

Java e dymbëdhjetë:   Rast: Procedura për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore 

Java e trembëdhjetë:     Test provues dhe ushtrues 

Java e katërmbëdhjetë:   Rast: Procedura për shqyrtimin e shpërblimit për shkak të 
shpronësimit 

Java e pesëmbëdhjetë:    Rast: Procedura për administrimin dhe ndarjen e sendit të 
përbashkët 


