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Përshkrimi i lëndës Kjo lendë ofron njohuritë e përgjithshme në Intensifikimi 

e zgjidhjene e problemeve përmes mosmarrëveshieve 

ndërkombëtare, si menyrë aktive si një përparsi më e lehtë 

në krahasim me zbatimin e vendimeve të gjykatave 

vendore e ndërkombëtare. 
Në brendi të kesaj lemie hasen menyrat e zgjidhjeve të 

mosmarrëveshieve ndërkombëtare si një nga mënyrat efikase të 

zgjidhjes së kontesteven si arbitrazhi, ndrëmjetsimi, negocimi si 

e bisedimet.  

Kjo është procedurë e cila ditëve të tashme globalisht dominon 

në kontestet në mes të bizneseve. Kontestet më të komplikuara 

dhe me vlera më të mëdha zgjidhen nga tribunalet e arbitrazheve 

nëpër botë. 

Të njihet praktika gjyqësore dhe dallimet dhe risit e 

arbitrazhit, (arbitrave) ni në qasjet mes palve brenda vendit 

dhe në arenen ndërkombëtare. 

Aspekt tjetëra pozitiv si menyrë e zgjidhjeve të 

problemeve, si përparsit dhe mangësit e tij në krahasim me 

format tjera të zgjidhjës së kontesteve në drejtësi. 

Shpjegojnë se si ndikon kultura e negociatave ne zgjidhjen 

e konflikteve. 

Identifikimi i karakteristikave të kulturës dhe identitetit 

kombëtar të negociatorëve duhet të bëhen të njohur me të 

para se të angazhohen në negociata ndër-kulturore apo 

ndërkombëtare. Te njihen me rolin e negociatorëve 

ndërkombëtar 

Një rëndësi i kushtohet edhe lëndës si një nevojë praktike 

e kohës në zgjidhjen e pazgjidhshmerive të probleveve 

mes paleve të ndryshme në aspekte e ndryshme ligjore 

vendore e ndërkombëtare. 

 

Qëllimi i lëndës Lënda ka për qëllim që studentit t’i ofrojë njohuri 

themelore lidhur me parimet bazë të lëndës.  



Gjithashtu studentet qe vijojnë këtë lendë do të 

identifikojnë modele të ndryshme të negociatave dhe 

zgjidhjen e konflikteve në kontekste- konflikteve të 

ndryshme kombëtare e ndërkombëtare, si dhe do të kenë 

zhvilluar një kuptim të parimeve, strategjive dhe teknikat 

e taktikat e negocimit efektiv rolin e mekanizmave 

ndërkombëtare në proceset e negociatore, në zgjidhjen e 

konflikteve. 

Nëpëmjet këtyre temave të cilat trajtohen në këtë lëndë, 

studentëve do tu mundësohet që të kenë njohuritë në 

kuptimin dhe zgjerimin e njohurive lidhur me 

funksionimin dhe vendimarrjen, në këtë fushë rolin që 

kanë këto mundësit, ne nivel kombëtar e ndërkombëtar, 

efektet pozitive që ka kjo fushë e së drejtës, ku studentët 

do të kenë mundësi t’i identifikojnë ristit e mundësitë, 

problemet dhe zgjidhjen e tyre, nëpërmjet trajtimit të 

rasteve praktike vendore, rajonale e ndërkombëtare. 
 

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

Pas përfundimit të semestrit studentët do të përfitojnë 

njohuri bazike: 

 

-Të kuptojë parimet themelore të kësaj lemie, të qartësojë 

poziten dhe rolin e kësaj lënde tani dhe në të ardhmen, 

-Të kritikojë dhe debatojnë, mbrojn çështjet aktuale të 

lëndës dhe të argumetojë qëndrimin duke u bazuar në 

parimet dhe rregullat juridike kombëtare dhe atyre 

ndërkombëtare mbi zgjedhjen e mosmarrëveshjeve 

ndërkombëtare. 

-Të kuptojn metodologjin e trajtimit dhe kërkesat dhe 

interesat e pjesëmarrësve për zgjidhjet e problemeve 

përmes teknikave dhe taktikave të negocimit, pajtimit dhe 

ndermjetsimit; 

-Të fitojnë njohuri mbi burimet juridike që do të duhet ti 

aplikojnë për rregullimin e marrëdhënieve për arbitrazhin; 

- Do të fitojnë, garantojn njohuri për mënyrat e zgjidhjës 

së marrëvesjeve te ndryshme ekonomike e juridike përmes 

kësaj praktike të re në Kosovë. 

-Të jemi në trendin e shtetve europiane në ecurine e 

zgjidhjeve të problemeve përmes mekanizmave gjyqësor 

të zgjidhjeve së mosmarrëveshieve ndërkombëtare, 

negocimit dhe ndërmjetësimit si teknika të tjera të reja për 

sistemin ligjorë vendor e ndërkombëtar. 

-Të rrisë aftesitë e studentit në aspektin personal dhe 

profesional politik e diplomatik– si një metodë zbatuese e 

përfituese në këtë trend europian e ndërkombëtar të kësaj 

lemije. 



 

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 35 
Ushtrime 
teorike/laboratorike 

1 15 15 

Punë praktike    
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

0.5  15 javë 7.5 orë 

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare 0.5 15 javë 7.5 orë   
Detyra të  shtëpisë    
Koha e studimit vetanak të 
studentit (në bibliotekë ose 
në shtëpi) 

/ / / 

Përgaditja përfundimtare 
për provim 

  5 

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

  7 

Projektet,prezentimet ,etj 
 

  10 

Totali  
 

  100 

 

 
Metodologjia e 
mësimëdhënies:   

Metodologjia e ligjërimit do të orientohet në krijimin e 
mundësive te studentët për të zotëruar dhe fituar 
njohuritë lidhur me lendën. Do të inkurajohen studentët 
që të marrin pjesë në mënyrë aktive në ligjërata, ushtrime 
dhe përmes prezantimeve të eseve ose punimeve 
seminarike para kolegeve nga fusha e kësaj të drejte. 
Ligjërata do të prezantohet sipas metodës interaktive.  
Gjatë ligjërimit të lëndës po ashtu, do të përdoren 
metodat bashkëkohore të mësimdhënies, me efekt që kjo 
disiplinë e së drejtës të bëhet më e kapshme, më e qartë 
dhe më e lehtë për t’u mësuar dhe zbatuar. Ndërsa 
ushtirimet do të trajtohen temat nga kjo lëndë nëpërmjet 
interaktivietetit dhe angazhimit të studentëve në dhënien 
e mendimeve kritike; trajtohen shembuj dhe raste të 
ndryshme praktike lidhur me zgjidhjen e problemeve. -
Vijueshmëria e rregullt. 

  



Metodat e vlerësimit: 
Metoda  

Përqindja  

(%) 

Debate   5 

Project grupore 1 5 

Kolofiumi (një kolofium) 1 20 

Prezentimi i punimeve 1 5-10 

Provimi Final 1 50 

Pjesëmarrja 1 5-10 

Totali 100 
 

Literatura  

Literatura bazë:   -E Drejta Ndërkombëtare Publike, Zejnullah Gruda – 2013 

“Menaxhimi i Konfliktit dhe Negociatat”- (Akademia e 

Konfliktit – Qendra Ndërkombëtare Olof Palme)  

-Ramadan Thaçi, E drejta e Arbitrazhit. Prishtinë, 2012. 

(Ligji mbi Arbitrazhin nr. 02 L-75, Ligji për ndërmjetësimi, 

nr.03/L-057, ligji i procëdurës kontestimore, nr. O3/L-006, etj). 

Shih në: www.gazetazyrtare.com 

Web: http://www. kosovo-arbitration.com/ 

-Përmbledhje Ligjeratash të përgaditura  nga profesori. 

 
Literatura shtesë:   

-Arbitrazhi –Module. Për EMSG- Menxhimi Ekonomik për 

Stabilitet dhe Zhvillim përgaditur nga Vjosa Osmani, LLM. 

USAID, 2008. 

Mustafë Musa, E drejta e Arbitrazhit. Prishtinë 2012. Kolegji 

Fama. 

-Asllan Bilalli, Zgjidhja e Kontesteve Afariste nëpërmjet 

Arbitrazheve Tregtare Ndërkombëtare. I Drejta, Rëvistë për 

çështje juridike dhe shoqërore, viti XXXV- nr. 3-4-2011. 

Asllan Bilalli & Hajredin Kuçi, E Drejta Ndërkombëtare 

Private, Prishtinë. 

2012. 

Mehdi J. Hetemi, E Drejta Ndërkombëtare Tregtare-Afariste, 

2007. Prishtinë. 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë:  Prezantimi hyrës; 

 Njohja dhe qëllimi i lëndës; 

 Programi i lëndës; 

 Rrezultatet e pritura; 

 Literatura; 

 Vlerësimi; 

 Politikat akademike. 

http://www.gazetazyrtare.com/
http://www/


Studentët do të njoftohen me përmbajtjen e lëndës në 

përgjithësi, mënyrën e zhvillimit të mësimit gjatë semestrit 

dhe literaturën. 

Hyrje 

Terminologjia-nevoja-nocioni-objekti i studimit, historia-

metodat e zgjidhjes së mosmarrveshjeve ndërkombëtare. 

Java e dytë: Të kuptuarit e konfliktit. 

Qëllimet e së drejtës i kësaj fushe, 

Burimet historike-ndërkombëtar e vendore, 

Java e tretë: Natyra juridike e negociatave, 

Konfliktet shoqërore. 

Java e katërt: Arbitri, nocioni, kompetencat dhe obligimet, 

Parimet, natyra e arbitrazhit, 

Përparsit dhe të metat e arbitrazhit, 

Subjektet juridike të arbitrazhit, 

Marrëveshjet për arbitrazh –klaozola e arbitrazhit-kuptimi 

dhe vlera juridike e saj në ditet e sotme, 

Aftësia e paleve për lidhjen e marrëveshjës së arbitrazhit, etj. 

Java e pestë:   -Arbitrazhi sipas burimeve juridike të brendshme –ligjeve, 

E drejta e arbitrazhit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 

E drejta e arbitrazhit në Angli, Francë, Zvicer, Gjermani, 

Kroaci, Shqipëri. 

E drejta e arbitrazhit në Kosovë, 

Konventat dhe rregullat ndërkombëtare për arbitrazhin 

tregtar ndërkombëtar (multilaterale), 

UNCITRAL- ligji model për arbitrazhin, rregullat 

ndërkombëtare për arbitrazhin, 

Rregullat zviceriane për arbitrazhin ndërkombëtar. 

Java e gjashtë: Pajtimi, nocioni dhe kuptimi. 

Java e shtatë:   Kollokfiumi / Vlerësimi intermediar 

Java e tetë:   Institucionet e përhershme të arbitrazhit tregtar 

ndërkombëtar, 

Natyra juridike e arbitrazhit nacional, 

Procedurat, veçuritë themelore të arbitrazhit ndërkombëtar 

të karakterit nacional, 

Arbitrazhi institucional në SHBA, 

Arbitrazhi tregëtar i karakterit ndërkombëtar si institucion i 

përhershëm, 

Arbitrazhi pranë dhomës tregëtare në Paris, 

Gjykata e Arbitrazhit ndërkombëtar në Londër, 

Këshilli i Arbitrazhit Tregtar ndërkombëtar (ICCA). 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
- Studentet duhet të kenë vijueshmëri të rregullt në ligjerata dhe ushtrime, ku 

vijueshmëria do të evidentohet nëpërmjet listës së prezencës të studentëve (në 

ligjërata dhe ushtrime. 

- Pjesmarrja e rregullt në ligjërata dhe ushtrime, prezentimi i punimeve seminarike 

dhe aktivitete të tjera do të llogariten në notën përfundimtare. 

- Në ligjërata dhe ushtrime të të trajtohen vetëm temat e parapara me ketë 

planprogram.  

- Komunikimi me studentët do të bëhet kryesisht përmes emailit dhe postimit të 

njoftimeve  në objektet zyre të profesorati ne Universitet dhe personalisht gjatë 

konsultimeve orareve mësimore. 

 

Java e nëntë:    Procedurat e arbitrazhit sipas rregullave ndërkombëtare, 

Fillimi i procedurës së arbitrazhit, 

Marrëveshja për arbitrazh, 

Njoftimi i palve, 

Afatet, 

Lajmrimi për arbitrazh dhe përgjegja në lajmrimin për 

arbitrazhin, 

Përbërja e gjyqit të arbitrazhit – emërimi i arbitrave në 

procedur dypalshe ose shumëpalshe, 

Konflikti i interesit, 

Ndërrimi i arbitrave. 

Java e dhjetë: Gjuha në të cilen zhvillohet procedura e mosmarrveshieve 

ndërkombëtare si të bisedimeve, e të arbitrazhit. 

Java e njëmbedhjetë: Roli i Gjykatave Ndërkombëtare në zgjidhjën paqësore  të 

konfliktëve. 

Java e dymbëdhjetë:   Negociatat Ndërkombëtare (Rasti i Kosovës).  

Java e trembëdhjetë:     Mediatoret, ndërmjetësimi, nocioni dhe kuptimi i tij, 

Ligji i ndërmjetsimit në Kosovë. sipas: (Ligji për 

ndërmjetësimin). 

Arbitrazhi tregtarë-ndërkombëtar pranë Odës Ekonomike të 

Kosovës.  
(Shih librin Prof. Dr.  Mehdi J. Hetemi, E Drejta Ndërkombëtare 

Tregtare-Afariste, 2007. Prishtinë). 

Java e katërmbëdhjetë:   Roli i OKB-së, ne zgjidhjen e  konflikteve ndërkombëtare 

Java e pesëmbëdhjetë:    Përsëritje e lëndës, në tërësi; diskutime, këshilla dhe 

rekomandime për lëndën. 


