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Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e mësimit 
Lënda “Ligji i Insolvencës -Falimentimit” ka për 
qellim që tu ofrojë studentëve njohuri lidhur me 
konceptet, rolin, detyrat, obligimet, analizat, 
zhvillimet dhe procesin e marrjes së vendimmeve 
menaxheriale të veprimtarive ekonomike në 
kompani, gjat një procesi falimentues. 

Pas përfundimit të studimit, studentët: 
- do të kenë njohuri për format e organizimit të 

msrrjes se vendimeve sipas Ligjit të Insolvencës- 
Falimentimit, 

- do të dinë të bëjnë planifikimin e procesit të 
falimentimit në korporata, dhe krijimin e planit të 
falimentimit, 

- do të dinë të analizojnë politikat procedurale mbi 
të drejtat dhe obligimeve të falimentimit te NVM- 
ve 

- do të kenë aftësi dhe shkathtësi që të marrin 
vendime dhe veprime të duhura menaxheriale, 

-  do të dinë të zgjedhin modelin i sistemit të 
parimeve të procedures të marrjes së vendimeve. 

- do të dinë ta zbatojnë procesin e menaxhimit të 
marrjes së vendimeve në bazë të Ligjit të 
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 Insolvencës – Falimentimit. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

Ligjërata interaktive, ushtrime, diskutime, punime seminarike, etj. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Salla e pajisur me mjete konkretizuese (kompjuter dhe projektor) dhe me mundësi të errësimit të sallës. 

• Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 
- Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: 1-10 pikë 
- Kolokuiumi Parë: 1- 30% ( 1 - 30 pikë) 
- Punimi seminarik: 1 – 10% (1 – 10 pikë) 
- Provimi final: 1- 60 % (1 - 60 pikë) 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
91 - 100 10 ( ECTS – A) 
81 – 90 9 ( ECTS - B) 
71 – 80 8 ( ECTS - C) 
61 – 70 7 ( ETCS - D) 
51 – 60 6 ( ETCS - E) 
40 - 50   5* ( ETCS – FX) 

Obligimet e studentit: 
Ligjërata 

• Vijimi i ligjëratave dhe pjesëmarrja aktive 
në diskutime gjatë ligjeratave 

• Pjesëmarrja në kolokuiume 
• Pjesëmarrja në provim 

Ushtrime 
 
- Vijimi i orëve të ushtrimeve 
- Respektimi i kodit të mirësjelljes etj 

 
Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrim 1 15 15 
Punë praktike 8 3 24 
Konsultime me mësimdhënësin 1 9 9 
Vizita pune në teren 2 3 6 
Seminare 4 3 12 
Koha e studimit vetanak 2 6 12 
Përgatitja përfundimtare për provim 7 5 35 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim, etj) 2 1 6 
Projekte, prezantime, etj 1 1 1 
Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, p.sh nëse lënda i ka 6 
ECTS kredi, studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 
orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
150 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 



 Hyrje: 
□ Një vështrim i përgjithshëm për Ligji e 
Insolvencës - falimentimit. 
Zhvillimi i falimentimit në shekujt 
XIX – XX Zhvillimi dhe rrymat e 
ndryshme të paraqitjes. 

2 Pyetje dhe diskutime  

  
2. □ Tendencat që shfaqin legjislacionet 

në shek XX, Ndërkombëtarizimi i 
aspekteve të ndryshme të 
Falimentimit, Historiku i 
Falimentimit në Shqipëri, 
Falimentimi pas vitit 1990, Ligji i 
vitit 1992, Ligji i vitit 1995, Ligji i 
vitit 2002 

2 Ushtrime lidhur me krijimit të 
planit të falimentimit. 

 

  
3. □ Ligji I Insolvencës-Falimentimit, 

Ligji Nr. 05/L-083 PËR FALIMENTIMIN 
(Kuvendi i Republikës së Kosovës), 
Qëllimi i Ligjit, Fushveprimi i Ligjit, 
Shprehejet dhe perkufizimet, etj. 

2 Ushtrime lidhur me zgjedhin e 
sistemit të parimeve të 
procedures të marrjes së 
vendimeve. 

 

  
4. SYNIMET FINALE, PARIMET DHE 

VEÇORITËE FALIMENTIMIT 

I. Synimi final i falimentimit 

Parimet e falimentimit. 1.Parimi i 
prioritetit, Parimi i pjesëmarrjes, 
Parimet e përgjithëshme të ligjit për 
falementim, etj. 

2 Pyetje dhe diskutime  

  
5. □ Ligji i Insolvencës – Falimentimit. 

Debitori i falimentimit, Juridiksioni i 
gjykatës dhe mjetet juridike, 
Administrimi i rastit, 

2 Ushtrime lidhur me politikat 
procedurale mbi të drejtat dhe 
obligimeve të falimentimit të 
NVM-ve 

 

    
6. PROCEDURAT E PËRSHPEJTUARA PËR 

LEHTËSIRAT NDAJ NDËRMARRJEVE TE 
VOGLA DHE TË MESME (NVM) DHE PËR 
PLANET E PARA-DAKORDUARA. 

2 Shembuj të menaxhimit të mirë 
në procesin e marrjes së 
vendimeve. 

 

 Definimi i NVM-ve, Procedura për 
NVM, Monitoruesi. 

  

    



7. □ INICIMI I PROCEDURËS DHE HAPJA E 
RASTIT , Hapja e rastit, Inicimi 
vullnetar i rastit nga debitori, Rastet 
jovullnetare të iniciuara nga kreditorët, 
Refuzimi i kërkesës, Forma e kërkesës 
dhe regjistrimi i kërkesës, Trajtimi i 
rasteve ku përfshihen entitetet e 
ndërlidhura –Konsolidimi, Taksa 
gjyqësore. 

2 Pyetje dhe diskutime  

  
8. PASOJAT   JURIDIKE   TË   HAPJES   SË 

RASTIT - Pasojat juridike të hapjes së 
rastit, 

2 Ushtrime lidhur me 
planifikimin e procesit të 
falimentimit në korporata. 

 

 1. Hapja e rastit: 
Moratoriumi dhe ndërprerja e të gjitha 
veprimeve kundër debitorit. 

  

    
9. □ Përjashtimet nga moratorium, 2 Shembuj të ndryshëm mbi  

 Kohëzgjatja e kufizuar, Ndërprerja ose 
ndryshimi i moratoriumit, Detyrimet e 

 detyrimet e debitorit dhe 
paraqitja e informatave. 

 debitorit, Paraqitja e informative.   
    

10. Bashkëpunimi, Shitja dhe përdorimi i 
aseteve, 
Kontratat ende të papërmbushura nga të 

2 Shembuj të menaxhimit të 
suksesshëm në në marrjen e 
vendimeve të falimentimiy. 

 

 dy palët,   
 Braktisja e pronave me ngarkesë të   
 madhe për pasurinë falimentuese,   
 Marrja e pasurisë.   
    

11. □ Preferencat, Kërkesat e siguruara me 
hipotekat jo të plota ose të 
papërshtatshme, Bartjet e pa- 
autorizuara pas paraqitjes së kërkesës 
për falimentim, Shpërblimi i 
profesionistëve. 

2 Pyetje dhe diskutime  

  
12. □ KËRKESAT E KREDITORËVE 

Arritshmëria e të gjitha kërkesave, 
Definimi i kërkesës së siguruar, 
Kompensimi i kërkesave, Obligimi i 
kreditorëve për të ofruar dëshmi mbi 
kërkesën, Procedura ndaj kërkesave, 
Lista përfundimtare e kërkesave, 

2 Shembuj të ndryshëm mbi 
kërkesat procedurale. 

 



 Shpërndarja e pronave të pasurisë 
falimentuese ndaj kreditorëve, Kërkesat 
e siguruara dhe kërkesat e entiteteve 
tjera, Kërkesat e pasiguruara. 

   

  
13. □ Prioritetet në mes të kërkesave të 2 Pyetje dhe diskutime lidhur me  

 pasigururara,  Shpenzimet 
administrative, Kërkesat nga 

 procedurat dhe parimet e 
falimentimit 

 marrëdhëniet familjare ose kërkesat për   
 kompenzim të viktimave, Kërkesat nga   
 marrëdhënia e punës, Kërkesat   
 tatimore, Interesat në ekuitet, Realizimi   
 i shpërndarjeve - parimi passues.   
    

14. RIORGANIZIMI 
Debitori në posedim, Angazhimi i 
profesionistëve nga debitori në 
posedim, Shkarkimi i debitorit në 
posedim, Komiteti i kreditorëve në 
rastin e riorganizimit, Propozimi i 
planit të riorganizimit, Specifikimi dhe 
klasifikimi i kërkesave, Dëmtimi i 
kërkesës. 

2 Ushtrime për zbatimin e  
  procesit të menaxhimit të 
  marrjes së vendimeve në bazë 
  të Ligjit të Insolvencës – 
  Falimentimit 

    
15. LIKUIDIMI 

Emërimi i Administratorit, 
Kualifikimet, trajnimi dhe licencimi i 
administratorëve, Shkarkimi i 
Administratorit, Komiteti i kreditorëve 
me rastin e likuidimit, Obligimet e 
përgjithshme të Administratorit, 
Angazhimi i profesionistëve nga 
Administratori, Shpërblimi i 
Administratorit, Komiteti i kreditorëve 
me rastin e likuidimit. 

2 Pyetje diskutime  

  
LITERATURA: 

● LIGJ Nr. 110/2016 - PËR FALIMENTIMIN, SHQIPËRI 
• Ligj nr. 110/2016 datë 27.10.2016 
• Për falimentimin 23747 
• Ligj nr. 116/2016 datë 10.11.2016 Për performancën e energjisë së ndërtesave 23798 
• PROJEKTLIGJI PËR FALIMENTIMIN 
• LIGJ PËR FALIMENTIMIN 



• LIGJ PËR FALIMENTIMIN, Ligji Nr. 05/L-083 - Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
9 qershor 2016 

• BASHKËPUNIMI GJYQËSOR LIDHUR ME QASJENE LIRË DERI TE 
INFORMACIONET, ZBATIMIN E EKZEKUTIMIT NDËRKUFITAR DHE 
PROCEDURËN NDËRKUFITARE TË FALIMENTIMIT, TRANSFERIMIT DHE 
BASHKIMIT, Shkup, Dhjetor 2016 

• KREU I NJË VËSHTRIM HISTORIK PËR FALIMENTIMIN – JURISTI.INFO, Portal i 
Drejtësisë 

• VESHTR. I PERGJI. I FALIMENT.2.-E-drejte-Falimentimit-E-drejta-tregtare 

Vërejtje për studentin: 

• Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë rregullat e institucionin. 
• Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në mësim. 
• Është e obligueshme që të ketë ID në test. 
• Gjatë hartimit të punimeve, studenti duhet t'i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi. 
• Në orët e testimit nuk lejohet përdorimi i telefonave mobil. 

 


