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Lënda E DREJTA CIVILE 
Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri  III 
Javët 
mësimore 

15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

3 1 
Metoda e 
mësimit 

Ligjërata, ushtrime, punime, konsultime, teste, raste studimi, detyra, ushtrime, 
etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr. Lulzim Farizi 
Tel/mob 044 – 474-488 
e-mail lulzim_farizi@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  
e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Qëllimet e lëndës konsistojnë në dhënien e 
mundësisë studentëve për të kuptuar sa më mirë 
fushën e të drejtës civile dhe për të zhvilluar 
vetëdijen te studentët për zbatimin e dispozitave 
me të cilat rregullohen çështjet që i referohen 
fushës juridike-civile. 

Njohurit:  
 njohuritë mbi tërësinë e dispozitave 

juridike-civile me të cilat rregullohen 
marrëdhëniet shoqërore të karakterit 
pasuror  

 trajtimin në mënyrë bashkëkohore të 
parimeve të përgjithshme për 
marrëdhëniet  juridiko-civile 

 paisja e studëntëve me njohuritë 
themelore mbi të drejat civile, krijimin e 
mardhënieve juridiko-civile dhe anulimin 
e tyre 

 njihuritë elementare mbi subjektet e së 
drejtës të cilët krijojnë mardhënie 
juridike-civile 

 aftësit dhe zotësit juridike për krijimin 
dhe shuarjen e mardhënieve juridiko-
civile 

 simulimi dhe zgjedhja e rasteve të 
caktuara që i referohen krijimit të 
mardhënive juridiko-civile 

http://www.kolegjibiznesi.com/
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 Aftësitë:  

 Aftësitë e komunikimit dhe prezantimit,  
 Aftësitë e punës në ekip,  

 Aftësitë e zbatimit të torisë në praktikë  

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temës mësimore në Power Point, ushtrime.    
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe ushtrime  
individuale dhe ekipore.   
Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave  

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

 Prezantimi dhe puna grupore: 0-4 % 
 Prezantim Individual: 0-3 % 
 Aktiviteti: 0-3 % 
 Punim seminarik: 0-10 % 
 Testi i I:  0-15 % 
 Testi i II: 0-15 % 
 Provim përfundimtar: 0-50% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 
Ligjërata Ushtrime 
Vijimi i Ligjëratave 
Pjesëmarrje aktive, 
Punime seminarike, projekte, 
Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime, 
Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrje ne ushtrime 
Puna individuale dhe grupore ne raste 
studimi, 
Pjesëmarrje diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime 1 15 15 
Punë Praktike 1 15 15 
Kontakte me mësimdhënësin 2 15 15 
Ushtrime në teren 2 5 10 
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 1 10 10 
Koha e studimit vetanak 2 15 30 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 
final) 

5 2 10 
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Projektet propozimet 5 1 5 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 
ka 7 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 175 orë  

Ngarkesa  
totale:   

 
175 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1 Hyrje në të drejtën civile 
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë, 2013, fq. 19-26 
Ardian Nuhi, “ E drejta civile-Pjesa e 
përgjithshme, Tiranë 2009, fq.7-36 
Juliana Latifi, ’’E drejta civile - pjesa e 

përgjithshme’’ Tiranë 2005 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986 

3 

Ushtrime praktike lidhur me 
ndarjen e degëve të drejtësisë 
 

1 

2 Objekti dhe parimet e së drejtës civile 
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë, 2013, fq. 27-52 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986, fq 45-51 
 

3 

Ushtrim i parimeve në rastet 
praktike (rastet e raportit 
kontraktor) 

1 

3 Burimet e së drejtës civile 
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë, 2013, fq. 109-218 
Ardian Nuhi, “ E drejta civile-Pjesa e 
përgjithshme, Tiranë 2009, fq 50 - 74 
Juliana Latifi, ’’E drejta civile - pjesa e 

përgjithshme’’ Tiranë 2005, 19-30 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986, fq 63-85 
 

3 

Praktik e ligjit si burim i së 
drejtës 

1 

4 Kodifikimet më të rëndësishme të së 
drejtës cvile në Botë 
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë, 2013, fq. 53-79 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986, fq 29-41 
 

3 

Krahsaimi midis Kodit Civil 
Francez dhe i Kodit Civil 
Gjerman 

1 
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5 Subjektet e së drejtës civile 
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë, 2013, fq. 231-264 
Ardian Nuhi, “ E drejta civile-Pjesa e 
përgjithshme, Tiranë 2009, fq 75-122 
Juliana Latifi, ’’E drejta civile - pjesa e 

përgjithshme’’ Tiranë 2005, fq 69 -132 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986, fq 113-149 
 

3 

Ushtrime lidhur me lidhejen e 
një pune juridike nga personi i 
mitur si subjekt 

1 

6 Raportet juridiko-civile 
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë, 2013, fq.223-225 
Ardian Nuhi, “ E drejta civile-Pjesa e 
përgjithshme, Tiranë 2009, fq 75-104 
Juliana Latifi, ’’E drejta civile - pjesa e 

përgjithshme’’ Tiranë 2005, fq 57- 68 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986, fq 101- 113 
 

3 

Ushtrime lidhur me lidhejn e 
një pune juridike të një 
anshme –premtimi publik 

1 

7 E drejta objektive 
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë, 2013, 225-230 
Ardian Nuhi, “ E drejta civile-Pjesa e 
përgjithshme, Tiranë 2009, fq 18-21 
Juliana Latifi, ’’E drejta civile - pjesa e 

përgjithshme’’ Tiranë 2005, fq 11- 15 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986, fq 101- 113 
 

3 

Ushtrime praktike lidhur me 
normat juridike si e drejtë 
objektive 

1 

8 E drejta subjektive civile  
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë, 2013, fq. 231-264 
Ardian Nuhi, “ E drejta civile-Pjesa e 
përgjithshme, Tiranë 2009, fq 18-21 
Juliana Latifi, ’’E drejta civile - pjesa e 

përgjithshme’’ Tiranë 2005, fq 11- 15 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986, fq 101- 113 
 

3 

Ushtrim me rast studimi kur 
një subjekt e nxjerrë të drjetën 
subjektive nga ligji 

1 
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9 Objektet e një marrëdhënie juridike-
civile  
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë, 2013, fq. 265-290 
Ardian Nuhi, “ E drejta civile-Pjesa e 
përgjithshme, Tiranë 2009, fq 83-93 
Juliana Latifi, ’’E drejta civile - pjesa e 

përgjithshme’’ Tiranë 2005, fq 57- 68 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986, fq 150-160 
 

3 

Ushtrim lidhur me sendin si 
objekt i një kontrate shtiblerje 
të një paluajtshmërie 

1 

10 Karakteristikat dhe llojet e të drejtave 
juridiko-civile absolute dhe atyre 
relative 
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-ligjerata të 

autorizuara’’ Prishtinë, 2013, fq. 301-326 
Juliana Latifi, ’’E drejta civile - pjesa e 

përgjithshme’’ Tiranë 2005, fq 62-64 
Ardian Nuni ” E drejta civile-Pjesa e 
përgjithshme, Tiranë 2009, fq 88-93 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986, fq 165-202 
 

3 

Ushtrime lidhur me pronësinë 
si e drejtë absolute dhe të 
drejtat kontraktore si të drejta 
relative 

1 

11 Pasuria (sendet) 
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë, 2013, fq. 327-352 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986, fq 191-201 
 

3 

Ushtrim lidhur me trajtimin e 
një të drejte si pasuri (e drejta 
e konvertuar në pasuri) 

1 

12 Punët juridike  
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë, 2013, fq. 353-378 
Ardian Nuhi, “ E drejta civile-Pjesa e 
përgjithshme, Tiranë 2009, fq 279-312 
Juliana Latifi, ’’E drejta civile - pjesa e 

përgjithshme’’ Tiranë 2005, fq 205-226 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986, fq 217-293 
 

3 

Lidhja e një kontrate (puna 
juridike e dyanshme) 

1 
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13 Pavlefshmeria e punëve juridike  
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë, 2013, fq. 379-418 
Ardian Nuhi, “ E drejta civile-Pjesa e 
përgjithshme, Tiranë 2009, fq 334-352 
Juliana Latifi, ’’E drejta civile - pjesa e 

përgjithshme’’ Tiranë 2005, fq 227-252 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986, fq 294-320 
 

3 

Ushtrim lidhur me punn 
juridike (testamentit) e 
pavlefshme 

1 

14 Mbrojtja e të drejtave subjektive civile 
 
Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë, 2013, fq. 435-451 
Ardian Nuhi, “ E drejta civile-Pjesa e 
përgjithshme, Tiranë 2009, fq 355-381 
Juliana Latifi, ’’E drejta civile - pjesa e 

përgjithshme’’ Tiranë 2005, fq 16-18 
Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën 

civile’’, Prishtinë 1986, fq 333-347 
 

3 

Ushtrim lidhur me mënyrën e 
paraqitjes së padisë për 
mbrojtjen e të drejtave juridike 
civile  

1 

15 Testi final  

3 

Vlersimi i rrezultateve 
praktike 

1 

LITERATURA 
Literatura bazë: 

- Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e përgjithshme’’ Prishtinë, 2013 
-  Juliana Latifi, ’’E drejta civile - pjesa e përgjithshme’’ Tiranë, 2005 
- Andrija Gams,’’Hyrje në të drejtën civile’’, Prishtinë 1986 
 
Literatura shtesë: 
 

- Zeta Tërpollari, Paditë për mbrojtjen e të drejtave reale, UET, Tiranë 2014 
- Francesco Galgano, “E drejta private”, Luarasi, Tiranë, 2003                          
- Abdulla Aliu, ’’ Burimet e së drejtës civile në Kosovë’’ Prishtinë 1999 
- Elizabeth Cooke, ‘’Modern Studies in Property Laë’’ Oxford, 2000 
- Valentina Kondili, “ E drejta civile I (pjesa e përgjithshem), Botime Baluka, Tiranë, 2007. 
 

VËREJTJE 
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Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe.  
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo 
rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve 

duhet t'i prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 

VËREJTJE PËR STUDENTIN 
- Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 
rregullat shkollore;  

- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike,  të jetë  i 
vëmendshëm në orën mësimore;  

- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim;  
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit;  

- Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet duhet të 
përqendrohen vetëm në njohuritë personale.  

- Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të parapara 
me ligj.      

 
 

Profesori i lëndës: 
 

______________________ 
Prof. Ass. Dr. Lulzim Farizi 

 

 

 

 


