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ARSIMIMI

Studime pasuniversitare

2009 - në vazhdim e regjistruar në proces

doktorature pranë Fakultetit të Drejtësisë, UT.

19/12/2007
Master: E drejta tregtare ndërkombëtare

Universiteti “La Sapienza”, Romë

Fakulteti i Ekonomisë

Departamenti i të Drejtës Private dhe

Komunitare.

Studime universitare

Universiteti i Romës, “La Sapienza”
Fakulteti i Drejtësisë

Data e marrjes së titullit: 12/12/2006

Studime para-universitare

1996-2000 - Shkolla e mesme e përgjithshme

“Themistokli Gërmenji”

Korçë

EKSPERIENCA PUNE

2009 – në vazhdim - Avokate pranë Dhomës Kombëtare të Avokatisë,



Tiranë.

2008 - në vazhdim - Pedagoge Efektive pranë Departamentit të

së Drejtës Civile, Fakulteti i Drejtësisë, UT.

2007- 2008 - Pedagoge e jashtme e “E drejta tregtare”, pranë

Departamentit të së Drejtës Civile, Fakulteti

i Drejtësisë, UT (semestri II).

2005-2006 - e punësuar pranë Bibliotekës të së Drejtës Private,

Universiteti “La Sapienza”,

Romë, Itali.

KONFERENCA SHKENCORE DHE BOTIME

6-7 maj 2010 - Pjesëmarrëse në konferencën ndërkombëtare: “Challenges of

Albanian’s integration in European Union”, të organizuar nga

Fakulteti i Drejtësisë, UT në bashkëpunim me Universitetin

“Sapienza” të Romës dhe Albanian University, me artikullin me

temë “Adhering of Albania in the European  Patent Convention:

An important step towards the integration in the EU”.

11-13 qershor 2010 - Pjesëmarrëse në konferencën ndërkombëtare:  “Economic Policy

and EU Integration”, të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë,

Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës, me artikullin me temë:

“Tutelage of the trademark in the EU frame: the prospect of

approximation of the Albanian legislation with the acquis

communautaire”.

9 prill 2011 - Pjesëmarrëse në konferencën ndërkombëtare:  “Economic

Policy and EU Integration”, të organizuar nga Fakulteti i

Ekonomisë, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës, me

artikullin me temë: “The Albanian Challenges in Recognition of

Divorces treated by Family Law seen in EU integration”.

Nëntor 2011 -Pjesëmarrëse në konferencën ndërkombëtare:  “Economic



Policy and EU Integration”, të organizuar nga Fakulteti i

Ekonomisë, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës, me

artikullin me temë: “Aspects of the Albanian law on electronic

commerce in comparison with the European Union legal

framework”.

12 dhjetor 2011 - Pjesëmarrëse në konferencën shkencore: “Zhvillime dhe

Risi të së Drejtës Private”, të organizuar nga Departamenti

Civil, Fakulteti I Drejtësisë, UT, me artikullin me temë: “Lidhja e

birësimit si një nga burimet kryesore të marrëdhënies familjare”.

2012 - Botim në “Revista Shqiptare Social Ekonomike”, me temë “Kontratat

elektronike: një instrument i rëndësishëm i tregtisë elektronike”.

TRAJNIME

28-29 tetor 2010 - Pjesëmarrëse në trajnimin me temë “Barazia gjinore dhe cështjet e

së drejtës familjare”, të organizuar nga Shkolla  e Magjistraturës

në bashkëpunim me UNIFEM.

NJOHURI GJUHËSORE

Anglisht: E mbrojtur pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, UT.

Italisht: E mbrojtur pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, UT.

Njohuri Informatike

Microsoft Word Shumë mirë

Excel Mirë

Powerpoint Shumë mirë

Internet Shumë mirë



REPUBLIC OF ALBANIA
UNIVERSITY OF TIRANA
LAW FACULTY
DEPARTAMENT OF CIVIL LAW

1. Course: BANKRUPTCY LAW

2. System : Bachelor

3. Responsible professor: Prof. Asoc. Dr. Kestrin Katro

4. Assistant: MA. Xhensila Kadi

5. Number of credits: 3

1. Short description of the course and its’ purposes

The purpose of this subject is the analitic and systematic treatment of the bankruptcy law.
This course aims at acomplete treatment of the topics considered most important from the history of
bankruptcy law in Europe and Albania, to the principles and features of bankruptcy. It will be destined
a detailed view to the causes of bankruptcy, the subjects may bankrupt as well as the subjects who
are excluded from this procedure and then the objective factors (insolvency and debt overload)
leading to the opening of the bankruptcy proceedings.
The course will have particular attention for the form and actions to be carried out and the persons
legitimated to require the opening of the bankruptcy proceedings.
The students should also be familiar with the actions to be carried out by the court for the examine and
adjudication of the request for the opening of the bankruptcy proceedings and the types of decisions
that it may pronounce.
A special attention will have the treatment of the measures of bankruptcy and the standards of fraud.
Then the modalities of the realization of a bankruptcy procedure and its conclusion will be studied, as
well as the cases in which a re-organization plan may be approved.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I DREJTËSISË
DEPARTAMENTI I SË DREJTËS CIVILE

1. Lënda: E DREJTË FALIMENTIMI

2. Sistemi : Bachelor

3. Pedagogu/ia përgjegjës (e): Prof. Asoc. Dr. Kestrin Katro

4. Asistente e lëndës: MA. Xhensila Kadi

5. Numri i krediteve: 3

6. Përshkrimi i shkurtër i lëndës dhe i qëllimeve të saj



Qëllimi i kësaj lënde është trajtimi në mënyrë analitike dhe sistematike i ligjit të falimentimit.
Kjo lëndë synon një trajtim tërësor të atyre temave që konsiderohen më të rëndësishme duke filluar
me historikun e të drejtës së falimentimit në Europë dhe në Shqipëri, për të vazhduar më pas me
parimet dhe vecoritë e falimentimit.  Një vështrim i detajuar do t’i kushtohet shkaqeve të falimentimit,
subjekteve që mund të falimentojnë si edhe subjekteve të cilët përjashtohen nga kjo procedurë për tu
ndalur më pas tek faktorët objektivë (paaftësia paguese dhe mbingarkesa në borxhe) që cojnë në
hapjen e procedurës së falimentimit.
Një vend të rëndësishëm në trajtimin e lëndës zenë forma dhe veprimet që duhet të kryhen si dhe
personat që legjitimohen për të kërkuar hapjen e procedurës së falimentimit.
Gjithashtu, studentet duhet të njihen me veprimet që duhet të  kryejë gjykata për shqyrtimin dhe
gjykimin e kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit dhe llojet e vendimeve që mund të marrë
ajo.
Vëmendje të vecantë i kushtojmë trajtimit të masës së falimentimit dhe standarteve të mashtrimit. Më
pas trajtohet menyra e realizimit të nje procedure falimentimi dhe perfundimi i saj, si dhe rastet kur
mund të miratohet një plan riorganizimi.


