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E Drejta Familjare është degë pozitive e së drejtës, e cila
merret me studimin e marrëdhënieve familjare dhe
martesore si dhe marrëdhënieve që lindin nga to.
Kjo disiplinë shkencore merret me studimin e
dispozitave ligjore pozitive me të cilat rregullohen
marrëdhëniet familjare, marrëdhëniet martesore,
marrëdhëniet në bashkësinë jashtëmartesore,
marrëdhëniet midis prindërve dhe fëmijëve, si dhe
format e mbrojtës së veçantë të fëmijëve pa kujdesin
prindëror siç janë: adoptimi, kujdestaria dhe vendosja e
fëmijëve në familjen tjetër.
Institucionet juridike që janë objekti i studimit në të
drejtën familjare, do të trajtohen duke u bazuar në të
drejtën pozitive në Kosovë, duke përfshirë zhvillimet
lidhur me projektin e hartimit të Kodit Civil, si dhe në të
drejtën familjare krahasuese me sistemin Kontinental
dhe Anglo-sakson.
1. E drejta familjare si pjesë e sistemit juridik, përfshinë
tërësinë e dispozitave ligjore me të cilat rregullohen
marrëdhëniet familjare siç janë: familja, fejesa,
martesa, marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe
fëmijëve, adoptimi, kujdestaria, mbrojtja e fëmijëve pa
përkujdesje prindërore, marrëdhëniet pasurore në
familje dhe procedurat e posaçme të gjykatës përkitazi
me kontestet lidhur me marrëdhëniet familjare. E drejta
familjare si pjesë e sistemit juridik me anë të normave
juridike pozitive i rregullon marrëdhëniet familjare,
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prandaj është degë pozitive e së drejtës.
2) E drejta familjare si disiplinë shkencore, nënkupton
tërësinë e studimeve mbi marrëdhëniet familjare dhe
martesore si dhe marrëdhëniet tjera që lindin nga to.
Këto studime i referohen studimit të normave juridike
me të cilat rregullohen marrëdhëniet familjare dhe
martesore duke sqaruar kuptimin e tyre (de lege lata).
Përveç shpjegimit të kuptimit të normave juridike kjo
disiplinë shkencore i komenton normat juridike, i
shpjegon paqartësitë juridike dhe fenomenet shoqërore
të karakterit juridiko-familjar, jep kritika dhe sugjerime
për rregullimin më të mire të marrëdhënieve familjare
në të ardhmen (de lege ferenda). Mund të themi se e
drejta familjare si disiplinë shkencore e krijon teorinë e
së drejtës e cila përfshinë tërësinë e mendimeve teorike
mbi marrëdhëniet familjare.
E Drejta Trashëgimore është studimi i marrëdhënieve që
lindin në rastet e trashëgimit, përkatësisht në rastet e
vdekjes së trashëgimlënësit dhe realizimi i trashëgimit
nga trashëgimtarët. Ndryshe kjo lëndë e drejta
trashëgimore i rregullon marrëdhëniet e subjekteve në
rastet e vdekjes, marrëdhëniet mortis causa.
E drejta trashëgimore është degë e së drejtës dhe
disiplinë shkencore.
1. Si degë e së drejtës - E drejta trashëgimore përfshinë
dispozitat ligjore me të cilat rregullohen të gjitha
marrëdhëniet në raste të trashëgimit.
2. Si disiplinë shkencore - E drejta trashëgimore
përfshinë tërësinë e studimeve me të cilat studiohen
normat juridike dhe raportet në rastet e trashëgimit.
Përshkruani lëndën.

Qëllimet e lëndës:

Kjo lëndë mësimore ka për qëllim t’i mësoj studentët me
njohurit themelore mbi rregullimin juridik të
marrëdhënieve familjare, marrëdhënieve martesore dhe
marrëdhënieve tjera që lindin nga to si dhe
marrëdhëniet trashëgimore. Studentë do të fitojnë
njohuri për këtë lëmi të së drejtës duke u bazuar në të
drejtën pozitive në Kosovë, duke përfshirë zhvillimet më
të reja duke rrjedh nga projekti Kodi Civil, me vështrim
krahasimor edhe me të drejtat tjera pozitive.
Studentët me marrjen e njohurive nga kjo lëndë, do të
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kenë mundësi që me qasje logjike dhe analitike t’i
zgjedhin detyrat të cilat kërkohen në fushën e së drejtës
familjare dhe trashëgimore.
Studentët do të zhvillohen shkathtësi për qasje kritike
për ligjin dhe argumentimin ligjor në fushën e së drejtës
familjare dhe trashëgimore.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Zhvillimi i logjikës juridike
Kuptimi i Drejtës Familjare dhe Trashëgimore
Zhvillimin e mënyrës së analizës dhe hulumtimit

Kontributi nё ngarkesën e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume, seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz,
provim final)
Projektet, prezantimet, etj.
Totali

Metodologjia e mësimdhënies:

Orë
2
1
1
1

Ditë/javë
1/15
1/15
1/15
1/15

Gjithsej

1
2
2
2

1/15
2/5
1/5
1/15

15
10
10
15

2
5

1/5
1/1

10
5

10

1/1

10

5 ECTS

Total

150

30
15
15
15

Ligjërata interaktive, me ç ‘rast do të përfshihen edhe
studentët në mënyrë që të zhvillohet logjika juridike,
argumentimi dhe prezantimi.
Përgatitja e punimeve seminarike dhe prezantimi i tyre
si dhe mbrojta e punimit seminarik gjatë debatit me
kolegët e tyre.
Pjesa praktike do të përfshinë shqyrtimi i rasteve në
mënyrë analitike, të problemeve nga fusha e së drejtës
familjare dhe trashëgimore, duke përfshirë edhe
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studimin e vendimeve gjyqësore. Shqyrtimi dhe zgjidhja
e rasteve do të bazohet në të drejtën pozitive në Kosovë,
duke mos i përjashtuar edhe krahasimet me të drejtat
tjera pozitive.
Ushtrimet, janë pjesë e mësimit nga e drejta familjare,
përmes të cilave studentët do të mësojnë më shumë
rreth zbatimit praktik të së drejtës familjare dhe
trashëgimore.

Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

1. rregullsia dhe aktiviteti në ligjërata, vlerësohet prej 010 pikë;
2. prezantimi i punimit seminarik, vlerësohet prej 0-10
pikë;
3. kollokuimi vlerësohet prej 0-30 pikë;
4. provimi përfundimtar vlerësohet prej 0-50 pikë.
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2010
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Business, New York, 1998.
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Obiteljsko Pravo, Narodne Novine, Zagreb, 2001.
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Nazmi Bicoku, E drejta e trashëgimisë e Republikës së
Shqipërisë, Onrufi, 1999
Andria Gams, Hyrje në të drejtën civile, Pjesa për të
drejtën e trashëgimit, Prishtinë 1986
Francesko Galgano, E drejta private, Luarasi, 2003

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Java e dytë:

Java e tretë:

Java e katërt:

Ligjërata që do të zhvillohet
Studentët do të njoftohen me përmbajtjen e lëndës në
përgjithësi, mënyrën e zhvillimit të mësimit gjatë semestrit
dhe literaturën si dhe:
- nocioni dhe emërtimi i të drejtës familjare, objekti i të
drejtës familjare
- metodat e studimit të së drejtës familjare, parimet
themelore të së drejtës familjare
- burimet e së drejtës familjare
- marrëdhëniet e së drejtës familjare me disiplinat tjera
shkencore
- nocioni i familjes
- llojet e familjes
- funksionet e familjes
- struktura e lidhjeve familjare (gjinia e gjakut, gjinia e
krushqisë, gjinia e adoptimit)
- hyrje në të drejtën martesore dhe kuptimi i saj
- objekti i të drejtës martesore
- subjektet t të drejtës martesore
- parimet themelore të të drejtës martesore
- fejesa
- martesa dhe kuptimi i saj
- qëllimet martesore
- kushtet për lidhjen e martesës
- pengesat martesore
- ndalesat martesore
- kushtet formale për lidhjen e martesës
- procedura paraprake
- lidhja e martesës
- të drejtat dhe detyrat personale të bashkëshortëve
- zgjidhja e martesës, mënyrat, shkaqet dhe procedura e
shkurorëzimit
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Java e pestë:

Java e gjashtë:

Java e shtatë:

Java e tetë:
Java e nëntë:

Java e dhjetë:

-

pasojat juridike të zgjidhjes së martesës
bashkësia jashtëmartesore si dukuri shoqërore
efektet juridike të bashkësisë jashtëmartesore
marrëdhëniet mes prindërve dhe fëmijëve
subjektet e të drejtës prindërore
legjitimimi i fëmijëve, statusi i fëmijëve martesor, statusi
i fëmijëve jashtëmartesor
- kundërshtimi i amësisë dhe kundërshtimi i atësisë
- procedurat e kundërshtimi të amësisë dhe atësisë
- njohja e amësisë dhe e atësisë
- vërtetimi i amësisë dhe atësisë me vendim të gjykatës
- e drejta prindërore (kuptimi dhe objekti)
- marrëdhëniet personale dhe pasurore mes prindërve dhe
fëmijëve
- ushtrimi i të drejtës prindërore
- pezullimi, kufizimi, heqja dhe vazhdimi dhe mbarimi i të
drejtës prindërore
- adoptimi / birësimi
- procedurat e themelimit të adoptimit, efektet juridike të
adoptimit
- vendosja e organizuar e fëmijës në familjen tjetër për
përkujdesje
- detyrimet e ushqimit (mbajtja financiar)
- personat e detyruar për dhënien e ushqimit
- kushtet për dhënien e ushqimi
- marrëdhëniet pasurore
- regjimi i kontraktimit
- e drejta e kujdestarisë
- personat nënë kujdestari
- kujdestaria ndaj fëmijëve të mitur
- kujdestaria ndaj personave me pazotësi të veprimit
(zotësi të hequr të veprimit)
- rastet e veçanta të kujdestarisë
- rastet e veçanta të kujdestarisë kur nuk janë përcaktuar
me dispozita ligjore
- pushimi i kujdestarisë
Provimi i ndërmjetëm (kollokviumi i parë)
- nocioni dhe emërtimi i të drejtës trashëgimore
- objekti i të drejtës trashëgimore
- parimet themelore të së drejtës trashëgimore
- burimet e të drejtës trashëgimore dhe metodat
- trashëgimi me ligj
- koha dhe vend i çeljes (hapjes) së trashëgimit,
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Java e njëmbëdhjetë:

Java e dymbëdhjetë:

Java e trembëdhjetë:

Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

trashëgimlënësi, trashëgimtari,
- aftësia për të trashëguar
- bazat e thirrjes në trashëgim
- sistemet për caktimin e radhëve për thirrje në trashëgimi
ligjore
- radhët e trashëgimisë, e drejta e përfaqësimit dhe e
drejta e shtimit
- trashëgimia e domosdoshme, padenjësia për trashëgim,
- pranimi i trashëgimit
- renconcimi (heqja dorë) nga trashëgimi
- ndarja e trashëgimisë
- transaksionet ndërmjet të gjallëve (inter vivos)
- trashëgimia testamentare
- forma, kuptimi dhe përmbajtja e testamentit
- zotësia për të bërë testament
- pavlefshmëria e testamentit
- legu
- llojet e testamentit
- procedura e shqyrtimit të pasurisë trashëgimore
- kuptimi dhe parimet e procedurës së shqyrtimit të
trashëgimisë
- kompetenca e gjykatës në procedurën e shqyrtimit të
pasurisë trashëgimore
- përgatitja e seancës trashëgimore
- seanca trashëgimore
- aktvendimi për trashëgimi
- mjetet e rregullta të goditjes së vendimit
- mjetet e jashtëzakonshme të goditjes së vendimit
Provimi i ndërmjetëm (kollokviumi i dytë)
Provim Përfundimtarë

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Cakto politikat e mirësjelljes konform statusit të UP-së.
Studentët janë të obliguar që të vijojnë ligjëratat, ushtrimet si dhe të gjitha aktivitetet gjatë
gjithë semestrit.
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