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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Qëllimi i lëndës E drejta e procedurës civile si 

pjesë e drejtës pozitive që përmban të gjitha 

rregullat juridike sipas të cilave mbrohen të 

drejtat subjektive-civile, dhe ate përmes 

bashkëpunimit të ndërsjellë të gjukatave dhe 

organeve tjera, që bëjnë zbatimin e së drejtës 

materiale.  Me anë të kësaj lënde, për studentët 

e shkencave juridike, synohet të arrihen këto 

qëllime themelore:të ofrohen njohuritë 

themelore për institutet e së drejtës të 

procedurës civile nëpërmjet parimeve 

themelore të procedurave civile, llojeve, 

subjekteve të procedurës lidhur me veprimet, 

kompetencat dhe organizimeve të gjyqeve 

sipas ligjit dhe organeve tjera pjesëmarrëse në 

Në përfundim të lëndës “E drejta procedurale 

civile” studentët do të jenë në gjendje të 

kuptojnë konceptin në të ardhmen të jenë në 

gjendje që permes njohurive te perfituara te 

ngrisin ne nivel me te larte shkallen e tyre rreth 

njohjes së legjislacionit aktual, lidhur me 

procedurën kontestimore qe kane te bejne me 

te gjitha fazat neper te cilat kalon si lloj i  

procedurës gjyqësore civile.  

E gjithë kjo do të arrihet përmes marrjes së 

njohurive duke filluar naga nocioni bazuar në 

parimet e përgjithshme e tutje me qellim të 

formimit te nje juristi ne te ardhmen.  

Studentet do te kene mundesinë që me një 

qasje logjike dhe ne menyre analitike t’i 

zgjidhin çeshtjet që kanë të bëjnë me të drejtat 

civile, përmes procedurale civile ne aspektin e 
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procedurë deri te përfundimi dhe nxjerrja e 

aktygikimit, goditja e tyre me mjete juridike, si 

dhe përmbarimi i tyre në procedurë të vecante 

gjyqësore sipas Ligjit. 

 

argumentimit dhe qasjes kritike lidhur me 

situatat e krijuara të problemeve lidhur me 

institutet e së drejtës civile në Kosovë. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

 Metodologjia e mësimdhënies do të jetë sipas koncepteve dhe standardeve bashkëkohore 

ndërkombëtare.  

 Me qellim te arritjes sa me te kënaqshme te rezultateve gjate procesit te ligjerimit do te 

perdoren metodat bashkohore te mesimdhenies dhe mesimnxenies duke perdorur mjetet e 

konkretizimit përfshirë ligjerimimin permes programit power point, mandej zbatimin e 

metodes interaktive duke i lene mundesi studentve te kyçen ne forme te bashkebisedimit dhe 

te shfaqin opinionet e tyre vetekritike ndaj çeshtjeve me rendesi te veçante te se drejtes 

procedurale civile perfshire edhe metoden e ndarjes ne grupe dhe parashtrimin e kazuseve. 

 Poashtu, studentët do jenë të angazhuar gjatë gjithë kohës me detyra gjatë ligjëratave dhe 

pas tyre  me detyra të ndryshme me shkrim dhe hulumtim, si: ese, seminar, opinion ligjor, 

kritik ligjore Studentët inkurajohen të bëjnë pyetje, komente dhe sugjerime gjatë 

ligjëratave si dhe të ngrisin pika të diskutimit në kuadër të temës së ligjëratës etj, punë 

seminarike nën udhëheqjen e tutorëve; hulumtimi pavarur në vlerësimin e lëndëve; 

përgjigje nga vlerësimi i lëndëve etj.  

 Shfrytëzimi i metodave edukative përmbajtësore didaktike në formë elektronike e 

digjitale. 

Metodat Tjera të Mësimdhënies  

 Punëtoritë edukative në të cilën aktivitetet lidhen me temat e veçanta të cilat vëjnë në pah 

problemet konkrete të cilat zgjidhja duhet të ofrohet përmes punës individuale dhe 

grupore përmes improvizimit të procedurës gjyqësore civile-kontestimore.. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
Çdo student do të vlerësohet në fund të semestrit 

në bazë të numrit të pikëve të akumuluara nga 

kriteret të cilat merren si bazë për notim.  

 

Gjatë notimit do të merren parasysh kriteret 

vijuese:  

 Pjesëmarrja në ligjërata 5% 

 Aktivizimi gjatë ligjëratave 5%.  

 

 Punimi i shkruar, seminar, ese, opinion 

ligjor etj 10%.  

 Provimi final 80 %. 

 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

 91-100 Notë maksimale    10 



3 
 

 86-90 Shkëlqyeshëm         9 

 75-85 Shumë mirë             8 

 66-74 Mirë                         7 

 50-65 Kaluese                    6 

 0 - 50 Jo-kaluese                5 

   

   

Obligimet e studentit: 

Ligjërata:  

 

Studentët janë të detyruar ti respektojnë 

rregullat e etikës profesionale akademike si: 

mbajtja e qetësisë në mësim, shkyçja e 

telefonave celular, hyrja në sallë me kohë etj.  

Plagjiatura dhe fenomenet e ngjashme 

mashtruese do të ndëshkohen sipas 

rregulloreve dhe ligjit në fuqi.  

 Ushtrime: 

 

Sqarim.  Numri i ECTS-ve shumezohet me 25 dhe del numri total i oreve: psh.per lenden 

me 7 ECTS kemi 7x25=175 ore te cilat duhet te shperndahen si me poshte: 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime 2 15 30 

Punë praktike 5 5 25 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 4 2   8 

Ushtrime në terren 3 1   3 

Seminare 2 2   4 

Detyra të shtëpisë 3 3   3 

Koha e studimit vetanak 1 1   1 

Përgatitja përfundimtare për provim 5 5  25 

Koha e kaluar në vlerësim(teste,kuize,provim 

final) 

5 5  25 

Projekte,prezantime..etj 2 2    2 

Vërejtje:  Ngarkesa 

totale: 

 

175 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

  Prezantimi hyrës, njohja me 

programin e lëndës “procedura 

kontestimore”; 

 

3   

     

2.  E drejta procedurale civile, 

nocioni, llojet dhe burimet 

juridike në Kosovë dhe 

3   
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juridike nacionale dhe BE;  

     

3.  Raporti midis procedurës 

kontestimore dhe proce-

durave tjera dhe Parimet e 

procedurës kontestimore; 

3   

     

4. ▪ Subjektet e procedurës 

kontestimore, pjesmarrësit në 

procedurën kontestimore, pë-

rbërja, kompetenca,llojet; 

3   

     

5.  Organet tjera që marrin 

pjesë në ushtrimin e gjy-

qësisë (prokuria publike, 

avokateria publike), palët 

dhe përfaqësimi i tyre; 

  

3   

     

6.   Veprimet procedurale; 

afatet, seancat, kërkesa për 

dhënjen e aktgjykimit, padia 

dhe llojet e padive sips Ligjit; 

3   

     

7.  Kollokuiumi I-rë 3   

     

8.  Zhvillimi i procedures konte-

stimore sipas Ligjit në Kosovë; 
 

 

3 

  

     

9.  Bashkimi i kërkesëpadive 

dhe i subjekteve proce-

durale dhe pjesëmarrja e 

personave të tretë në 

3   
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gjykim;. 

     

10.  Shqyrtimi kryesor i qështjes 

juridike në procedurë 

kontestimore sipas Ligjit; 

3   

     

11.  Provat,nocioni, objekti dhe 

mjetet provuese në proce-

durë kontestimore sipas 

Ligjit; 

3   

     

12. Forma e vendimeve në 

procedurë kontestimore; 

Aktgjykimet dhe Aktve-

ndimet, llojet e tyre; 
 

 

3   

  

 

   

13.  
 Procedura sipas mjeteve  të 

rregullta të goditjes së  

vendimeve në procedurë  

kontestimore;  
 

3   

     

14.  Procedura sipas mjeteve te 

jashtëzakonshme te godi-

tjes se vendimeve në proce-

durë konte-stimore; 

 

3   

15.  Kollokuiumi II-të 3   

16. PROVIMI  PËRFUNDIMTAR 3   
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VËREJTJE 

  

 

Vërejtje për studentin: 
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