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Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
 
Zhvillimi i marrëdhënieve tregtare sikurse, 
prodhimi, qarkullimi i mallrave, shërbimet, 
investimet etj. me element të huaj, në aspektin 
juridik imponon situate të ndryshnme dhë në 
vazhdimësi për të cilin drejtësia 
ndërkombëtare ka ofruar zgjidhje të reja dhe 
efikase 
Këto zgjidhje të reja në drejtësinë 
ndërkombëtare janë kodifikuar dhe u janë 
ofruar shteteve që t`i bëjnë pjesë të 
legjislacioneve të tyre me qëllim të 
funksionimit të një sistemi unik botëror në 
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve  
Qarkullimi i lire mallrave, shërbimeve, 
mundësia e investimeve etj. tani janë mundësi 
për zhvillim e njerëzimit në të ardhmen, dhe 
traditë e krijuar kohë të gjatë, ka imponuar 
paraqitjen e elementit të huaj.  
Kjo bart në vehte element të huaj juridik 
ndërklombëtar e cila kërkon zgjidhje të 

Rezultatet e pritura: 
Në kohën e zhvillimit të hovshëm të 
këmbimit të mallrave dhe shërbimeve në 
botë, arbitrazhi është bërë një shërbim 
atraktiv dhe i domosdoshëm në zgjidhjen e 
kontesteve ndërmjet subjekteve të 
ndryshme që kanë raporte biznesore pa 
marrë parasysh largësitë apo vendet e tyre. 
Për arsye të lehtësirave procedurale, 
profesionalizmit dhe besimit të krijuar, 
palët gjithnjë e më shumë vendosin që 
mosmarreveshjet e tyre t`i shqyrtojnë dhe 
zgjidhin institucionet ndërkombëtare të 
arbitrazhit.  
Kjo në veçanti, në mungesë të studimeve 
për  arbitrazhin në Kosovë, në një faze të 
zhvillimit të zhvillimit ekonomik modern.  
Arbitrazhit, në teori dhe praktikë ndahet 
dhe mësohet në lëmi të ndryshme sikurse 
marrëdhëniet ndërshtetërore (kufijë etj.), 
në fushën e sportit etj.  
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besueshme, të shpejta dhe me rregulla 
juridike të pranushme dhe të besueshme 
ndërkombëtare.  
Për t`i zgjidhur marrëdhënieve juridike me 
element të huaj patjetër duhet të merren për 
bazë: normat juridike materiale dhe ata 
kolizive; normat juridiko pozitive të 
karakterit nacional dhe ndërkombëtar; 
praktika gjyqësore dhe ajo e arbitrazhit, e 
gjykatave dhe arbitrazhave nacionale dhe 
ndërkombëtare (përmes vendimeve të 
gjykatave të arbitrazhit krijohen rregulla 
juridike të cilat mund të zbatohen për 
rregullimin e marrëdhënieve juridiko-private 
me element të huaj në raste të ngjashme; si 
dhe teoria (shkenca) e cila merret me çështje 
të marrëdhënieve juridike me element të huaj. 
Në kohën e zhvillimit të marrëdhënieve 
ekonomike dhe këmbimit tregtar edhe 
studentët, ekspert të ardhshëm duhet të kenë 
njohuri për këtë degë të drejtësisë e cila do të 
ndikoj edhe në zhvillimin ekonomik dhe 
sigurisë së investimeve të huaja ne Kosovë. 
 
 
Përmbajtja e lëndës: 
 

- Kuptimi i  parimeve  themelore mbi 
të cilat zhvillohet dhe funksionon e 
drejta e Arbitrazhit, 

- Institucionet ndërkombëtare të 
arbitrazhit, funksionimi i  tyre, 

- Dokumentet ndërkombëtare për 
arbitrazhin tregtar ndërkombëtar, 

- Ligjet nacionale për arbitrazhin, 
 

 
 
Në kohën e zhvillimit të hovshëm të 
këmbimit të mallrave dhe shërbimeve në 
botë, arbitrazhi është bërë një shërbim 
atraktiv dhe i domosdoshëm në zgjidhjen e 
kontesteve ndërmjet subjekteve të 
ndryshme që kanë raporte biznesore pa 
marrë parasysh largësitë apo vendet e tyre. 
Për arsye të lehtësirave procedurale, 
profesionalizmit dhe besimit të krijuar, 
palët gjithnjë e më shumë vendosin që 
mosmarreveshjet e tyre t`i shqyrtojnë dhe 
zgjidhin institucionet ndërkombëtare të 
arbitrazhit.  
Kjo në veçanti, në mungesë të studimeve 
për  arbitrazhin në Kosovë, në një faze të 
zhvillimit të zhvillimit ekonomik modern.  
Arbitrazhit, në teori dhe praktikë ndahet 
dhe mësohet në lëmi të ndryshme sikurse 
marrëdhëniet ndërshtetërore (kufijë etj.), 
në fushën e sportit etj.  
Gjatë semestrit, studentët do të njoftohen 
me materien e paraparë sipas 
planprogramit. Orën e dytë bashkarisht do 
të analizohet materja e ligjëruar orën e 
parë nga studenti ku në mënyrë aktive do 
të diskutojnë të gjithë studentët. Studentët 
mund të punojnë punimin seminarik nga 
kjo lëndë. Punimi seminarik i punuar me 
sukses, studentëve u sjell pikë plotësuese 
në vlerësim gjatë formësimit të notës 
përfundimtare. 
 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temës mësimore në Për Point, ushtrime në fleta të mëdha    
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe 
ushtrime ekipore   
Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar. 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, 
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Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Vlerësimi i parë: 30% 
Vlerësimi i dytë   25% 
Detyrat e shtëpisë ose angazhime  tjera 10% 
Vijimi i rregullt  5% 
Provimi final    30% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 
Ligjërata Ushtrime 
Në kohën e zhvillimit të marrëdhënieve 

ekonomike dhe këmbimit tregtar edhe 

studentët, ekspert të ardhshëm, duhet të kenë 

njohuri për këtë degë të drejtësisë e cila do të 

ndikoj edhe në zhvillimin ekonomik dhe 

sigurisë së investimeve të huaja ne Kosovë.  

 

Për këtë kjo lëndë do të ketë në përmbajtjen e 

saj: Kuptimi i  parimeve themelore mbi të 

cilat zhvillohet dhe funksionon e drejta e 

Arbitrazhit, Institucionet ndërkombëtare të 

arbitrazhit, funksionimi i  tyre, Dokumentet 

ndërkombëtare për arbitrazhin tregtar 

ndërkombëtar, Ligjet nacionale për 

arbitrazhin, etj. Në përgjithësi do të trajtohen 

tema të tilla si: Qëllimi i së Drejtës së 

Arbitrazhit - Burimet e së drejtës së 

arbitrazhit, raporti me degët e tjera. 

Arbitrazhit, Nocioni, paraqitja, objekti i 

studimit, fillet, metodat dhe qëllimi i studimit 

te arbitrazhit. Natyra juridike – llojet – 

elementet e arbitrazhit. Parimet e së Drejtës 

së Arbitrazhit. Arbitrazhi sipas burimeve 

juridike të brendshme – ligjeve. Institucionet 

e përhershme të arbitrazhit. Procedura e 

arbitrazhit sipas rregullave ndërkombëtare I. 

Procedura e arbitrazhit sipas rregullave 

ndërkombëtare II. Instituti juridik – anulimi i 

vendimit të arbitrazhit tregtar ndërkombëtar. 

Pjesëmarrje ne ushtrime 
Puna individuale dhe grupore ne raste 
studimi, 
Pjesëmarrje diskutime. 
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Disa nga dokumentet ndërkombëtare për 

arbitrazhin. Disa institucione ndërkombëtare 

të arbitrazhit etj. 

Vijimi i Ligjëratave 
Pjesëmarrje aktive, 
Punime seminarike, projekte, 
Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime, 
Provimi përfundimtar. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime    
Punë Praktike 2 10 20 
Kontakte me mësimdhënësin 2 5 10 
Ushtrime në teren 2 5 10 
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 1 10 10 
Koha e studimit vetanak 1 15 15 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, 
provimi final) 

5 1 5 

Projektet propozimet 5 1 5 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda 
i ka 5 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 125 orë  

Ngarkesa  
totale:   

125 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1 Tema; Ligjërata hyrëse: njohja me 
objektin e studimit, prezantimin e lëndës 
si tërësi sipas syllabusit 

2   

2 Tema: Drejta e Arbitrazhit, Nocioni, 
paraqitja, objekti i studimit, fillet, 
metodat dhe qëllimi i studimit te 
arbitrazhit 
 

2   

3 Tema: Qëllimi i së Drejtës së Arbitrazhit 
- Burimet e së drejtës së arbitrazhir, 
raporti me deget e tjeratjera. 

2   



5 
 

4 Tema: Natyra juridike – llojet –    
               elementet e arbitrazhit 
 

2   

5 Tema: Parimet e së Drejtës së  
                               Arbitrazhit 
 

2   

6 TEST 2   

7  
Tema:  Arbitrazhi sipas burimeve    
              juridike të brendshme – ligjeve 
 

2   

8 Tema: Intitucionet e përhershme të    
                                         arbitrazhit 

2   

9 Tema: Procedura e arbitrazhit sipas   
             rregullave ndërkombëtare I 

2   

10 Tema: Procedura e arbitrazhit sipas   
             rregullave ndërkombëtare II. 
 

2   

11 Tema: Instituti juridik – anulimi i 
vendimit të arbitrazhit tregtar 
ndërkombëtar 
 

2   
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12 Tema: Disa nga dokumentet    
            ndërkombëtare për arbitrazhin 

2   

13  
Tema: Disa institucione ndërkombëtare 
të  arbitrazhit 
 

2   

14 Punimet seminarike të punuara nga 
studentët në të Drejtën e Arbitrazhit 

2   

15 TEST 2   

LITERATURA 
Literatura bazë: Literatura bazë: “E Drejta e Arbitrazhit”, Ramadan Thaçi;  
Literatura e rekomanduar 

 
Literatura shtesë: G. Born, International Commercial Arbitration, Comentary and Materials, 
Kluwr Law International 2001; The International Council for Commercial Arbitration, 
Arbitrazhi ndërkombëtar,  Maja Stanivuković, botues Sluzbeni glasnik, 
Të gjitha tekstet që kanë në përmbajtjen e tyre elementet e të drejtës së arbitrazhit në çdo 
gjuhë. dhe 
Aktet juridike ndërkombëtare dhe të brendshme për të drejtën e arbitrazhit, sikurse 
burime ndërkombëtare, ligje, raste nga gjykatat e arbitrazhit etj.  
 

 
VËREJTJE 

Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën 
shqipe.  
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  
apo rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e 

studentëve duhet t'i prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 

VËREJTJE PËR STUDENTIN 

http://www.knjizara.com/Maja-Stanivukovic-o20877
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- Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 
rregullat shkollore;  
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike,  të jetë  i 
vëmendshëm në orën mësimore;  
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim;  
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna 
nga mësimdhënësi për realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit;  
- Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet duhet 
të përqendrohen vetëm në njohuritë personale.  
- Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të 
parapara me ligj.      

 
Profesori i lëndës: 

______________________ 
Mr.Sc. Ramadan Thaçi 

 


