
 

Të dhëna bazike të lëndës 
Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: E Drejta Ndërkombëtare Private 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: III-të 

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni:  

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Halim Bajraktari 

Detajet kontaktuese:  halim.bajraktari@uni-prizren.com  

 

Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë u ofron studentëve njohur bazike lidhur me: 

Elementin e huaj juridiko- privat (shafaqja e elementit të 

huaj në subjekt; objekt; të drejta dhe detyrime); menyrat 

e rregullimit te marrëdhënieve juridiko- private; burimet 

e DNP-së; mbi konfliktin e ligjeve; konflikti i 

jurisdiksioneve, bishtrimi i ligjit; shtetësia; vendbani si 

fakt i identifikimit dhe si fakt vendimtar; vendi ku gjendet 

sendi dhe përkatësia e mjeteve të transportit; vendi i 

lidhjes së punës juridike, vendi i përmbushjes, vendi i 

selisë së gjykatës, vendi ku është shkaktuar veprimi 

kundërligjor; autonomia e vullnetet të palëve. Po ashtu 

pjese e rëndësishme e këtij planprogrami janë edhe: 

Njoha dhe ekzekutimi i aktgykimeve të huaja gjyqsore 

dhe të arbitrazhit; zhvillimi i pocedures civile me element 

të huaj; shmangie nga normat e DNP-së; Të drejtat civile 

të huajve, etj.  

 

Krahas kësaj studentëve do t’u ofrohen njohur edhe 

nëpërmjet trajtimit të rasteve praktike dhe rasteve të 

ndryshme gjyqësore ne Kosovë, rajon dhe ne arenen 

ndërkombëtare të rasteve të arbitrazhit me qëllim të 

ofrimit të njohurive bazë se si zgjidhen rastet apo 

kontestet në marrëdhëniet juridiko- private.  

Qëllimi i lëndës Kjo lendë ofron njohuritë e përgjithshme në 

intensifikimin e marrëdhënieve juridike me element të 

huaj, ku objekt i saj janë marrëdhëniet juridiko - private 

me element të huaj. lëvizja e njerëzve- mobiliti dhe 

qarkullimi i mallrave, sidomos kohën e fundit me 

shpërbërjen e një numri të konsiderueshëm të shteteve, 

migrimet, azilit dhe dyndja e popullsive krijohet një 

situatë e re dekadat e fundit që atakohet tek kjo fushë, e 

cila kërkon zgjidhje të llojllojshme që do t’u përgjigjet 

interesave të subjekteve juridike, e gjithashtu këto 
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marrëdhënie juridike-private (civile) që ngërthejnë në 

vete element të huaj juridiko- privat, interesat për të pasur 

të drejta konform me parimet e rregullat e kësaj lëmie.  

Lëvizja e njerëzve apo mobiliteti nga një vend në vendin 

tjetër, qarkullimi i kapitalit, zhvillimi i tregtisë dhe 

marrëdhënieve të tjera juridiko-civile, ai i krijimtarisë 

intelektuale njohja e dokumenteve të huaja, njohja e 

vendimeve gjyqsore dhe të arbitrazhit, dhe marrëdhëniet 

të shumta juridiko- civile të natyrave të ndryshme kanë 

krijuar nevojën e zgjidhjes juridike të këtyre situatave të 

cilat paraqiten çdo herë e më shumë në kohët moderne. 

Si rezultat i nevojës për gjetjen e zgjidhjeve juridike për 

situata të ndryshme të krijuara, kanë bërë që të zhvillohet 

e drejta ndërkombëtare private me qëllim të zgjidhjes së 

problemeve të ndryshme me karakter juridiko- privat.  

     Po ashtu, duhet të njihen edhe qëndrimet teorike- 

shkencore lidhur me rregullimin juridik të marrëdhënieve 

juridike-private me element të huaj. Kjo lëmijë është 

planifikuar të ndihmojë studentët që të përmirësojnë 

kontekstin e tyre personal brenda të DNP-te në Kosovë 

dhe jashtë saj si në aspektin teorik dhe atë praktik me 

ofrimin e shembujve dhe rasteve aktuale që atakohet kjo 

lëndë.  Një rëndësi do t’i kushtohet problemeve juridiko-

praktike në fitimin e njohurive rreth lëndës në të drejtën 

ndërkombëtare. 

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

Pas përfundimit të semestrit studentët do të përfitojnë 

njohuri bazike lidhur me: 

-Të kuptojnë parimet themelore të së DNP, sqarojnë 

pozitën dhe rolin e kësaj lënde tani dhe në të ardhmen në 

vendin tonë, mbi ineresat e kësaj lëmie në arenën 

ndërkombëtare;  

-Nëpërmjet këtij moduli, studentët do të fitojnë njohuri të 

avancuara për burimet e së drejtës që do të duhet të 

zbatohen për rregullimin e marrëdhënieve juridike civile 

me element të huaj (nacionale dhe ndërkombëtare) dhe 

mënyrën e rregullimit të marrëdhënieve me element të 

huaj si dhe elementet e përgjithshme dhe të përbashkëta 

të formimit dhe të zbatimit të DNP, faktet përmes të cilit 

paraqitet elementi i huaj (fakte të identifikimit), pikat e 

kontaktit dhe institutet përmes të cilave shmanget 

aplikimi i të drejtës meritore në DNP. 

-Të kritikojë, debatojë, mbrojë çështjet aktuale të lëndës 

të argumetojë qëndrimin e vet duke u bazuar në parimet 

dhe rregullat juridike kombëtare- europiane dhe atyre 

ndërkombëtare. 



-Të rrisë aftësitë e studentit për të kuptuar peshën e së 

DNP në aktualitetin e sotëm. Emërtimin e lëndës (pse 

emërohet si e drejtë ndërkombëtare dhe pse private); 

-Do t’i dallojnë marrëdhëniet juridike- private (civile) 

nga marrëdhëniet juridike- private (civile) me element të 

huaj (ndërkombëtar); 

-Të fitojnë njohuri mbi burimet juridike që do të duhet t’i 

aplikojnë për rregullimin e marrëdhënieve juridike-

private me element të huaj (burimet nacionale dhe 

ndërkombëtare); 

- Do të fitojnë njohuri për mënyrat e rregullimit të 

marrëdhënieve juridike-private me element të huaj 

(mënyra e drejtpërdrejtë dhe mënyra e kolizionit ose 

indirekte që është karakteristikë vetëm për të DNP); 

- Mbi elementin e huaj juridiko- privat mbi faktet në bazë 

të cilave shfaqet elementi i huaj juridiko-privat (faktet e 

identifikimit), faktet vendimtare (pikat e lidhjes), dhe mbi 

shmangiet nga normat rëndom kompetente (shmangiet 

nga faktet vendimtare) të së DNP. 

- Do të fitojnë njohuri për tërësitë juridike që e sajojnë të 

DNP, mbi të drejtat civile të shtetasve të huaj që në 

territorin e shtetit të vendit të krijojnë marrëdhënie 

juridike-private me element të huaj, të drejtat civile të 

shtetasve të vendit që të krijojnë marrëdhënie juridike-

private me element të huaj, t’i shfrytëzoj ato, të gjejn 

zgjidhje përmes konfliktit të juridiksioneve (e drejta 

procedurale ndërkombëtare) dhe për konfliktin 

(kolizionin e ligjeve), 

-Të rrisë aftesitë e studentit në aspektin personal dhe 

profesional– zbatues me çështiet që atakohen përmes 

kësaj fushe në këtë trend europian e ndërkombëtar. 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 

nxёnit tё studentit) 
Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime 
teorike/laboratorike 

2 15 30 

Punë praktike    
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

0.5  15 javë 7.5 orë 

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare 0.5 15 javë 7.5 orë   
Detyra të  shtëpisë    



Koha e studimit vetanak të 
studentit (në bibliotekë ose 
në shtëpi) 

/ / / 

Përgaditja përfundimtare 
për provim 

3 15  30 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

3 15  30 

Projektet,prezentimet ,etj 
 

   

Totali  
 

                145 

 

 
Metodologjia e 
mësimëdhënies:   

 

Metodologjia e ligjërimit do të orientohet në krijimin e 
mundësive te studentët për të zotëruar dhe fituar 
njohuritë për të drejtën ndërkombëtare private. Do të 
inkurajohen studentët që të marrin pjesë në mënyrë 
aktive në ligjërata, ushtrime dhe përmes prezantimeve 
të eseve ose punimeve seminarike nga fusha e kësaj të 
drejte. Ligjërata do të prezantohet sipas metodës 
interaktive.  
Gjatë ligjërimit të lëndës po ashtu, do të përdoren 
metodat bashkëkohore të mësimdhënies, me efekt që 
kjo disiplinë e së drejtës të bëhet më e kapshme, më e 
qartë dhe më e lehtë për t’u mësuar dhe zbatuar. Ndërsa 
ushtirimet do të trajtohen temat nga kjo lëndë 
nëpërmjet interaktivietetit dhe angazhimit të 
studentëve në dhënien e mendimeve kritike; trajtohen 
shembuj dhe raste të ndryshme praktike lidhur me 
zgjidhjen e problemeve.  

  

Metodat e vlerësimit: 
Metoda  

Përqindja  

(%) 

Debate   5 

Project grupore 1 5 

Kolofiumi (një kolofium) 1 20 

Prezentimi i punimeve 1 5-10 

Provimi Final 1 50 

Pjesëmarrja 1 5-10 

Totali 100 
 

Literatura  
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Geert Van Claster, European Private International Law,  

Oxford University Press, 2016.   
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Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: - Prezantimi hyrës;  

- Njohja dhe qëllimi i lëndës;  

- Programi i lëndës; 

- Rezultatet e pritura;  

- Literatura; 

- Vlerësimi;  

- Politikat akademike.  

Studentët do të njoftohen me përmbajtjen e lëndës në 

përgjithësi, mënyrën e zhvillimit të mësimit gjatë semestrit 

dhe literaturën. 

 

Hyrje  

Specifikat e së drejtës ndërkombëtare private, pse duhet 

studiuar kjo lëndë; 

Elementi i huaj juridiko-privat; 

- Konflikti i ligjeve dhe sqarimet tjera hyrëse rreth 

lëndës. 

http://www.gazetazyrtare.com/


Java e dytë:       Paraqitja dhe zhvillimi i së drejtës ndërkombëtare 

private; 

-E drejta ndërkombëtare private si degë e së drejtës; 

-Kuptimi, objekti dhe emërtimi i të DNP-së. 

Paraqitja dhe zhvillimi i të DNP-së; 

-Konflikti i ligjeve, e drejta e zbatushme, njohja e 

vendimeve të huaja gjyqësore, pozita e të huajve, mënyrat e 

rregullimit të së DNP-te; 

-Pozita e së drejtës nderkombëtare private ne sistemin 

juridik, mendimet dhe rastet aktuale. 
 

Java e tretë:       Burimet e brendshme të së DNP-së. (Kushtetuta, ligji, 

praktikat gjyqësore) rëndësia e tyre; 

-Burimet ndërkombëtare të së DNP-së.  

Marrëveshjet dhe Konventa ndërkombëtare (bilaterale dhe 

multilaterale si burime të së DNP-së);  

E drejta e unionit europian si burim i së drejtës 

ndërkombëtare private; 

Raporti ndërmjet burimeve të së drejtës ndërkombëtare 

private,  ndërmjet traktateve dhe burimeve tjera. 
Java e katërt: Pjesa e përgjithshme e konfliktit të ligjeve; 

Kuptimi i konfliktit të ligjit; 

Përmbajtja (elementet) e kolezionit të ligjeve; 

Llojet e normave të kolozionit; 

Pikat e lidhjës si pjesë e normës së kolozionit; 

Shtetësia; 

Kuptimi i shtetësisë, fitimi me mënyrat e fitimit të saj;  

Pushimi i shtetësisë, rregullimi dhe humbja e shtetësisë në 

Kosovë; 

Shtetësia dhe përsonat me shtetësi dhe pa shtetësi.... 

Shtetësia si pikë e lidhjes. 

Java e pestë:          Vendbanimi (domicili); 

Kuptimi, llojet, vendbanimi si pikë e lidhjes, vendqëndrimi, 

Nacionaliteti i mjeteve transportuse, kuptimi; 

Vendi ku ndodhet sendi, kuptimi; 

Sendet e palujshme (lex rei sitae dhe të lujshme); 

-Autonomia e vullnetit të palëve; 

Kuptimi dhe llojet e autonomis së vullnetit; 

Autonomia e vullnetit të palve si pikë e lidhjes;  

Vendi i lidhjës, kuptimi;  

Vendi i lidhjes së punës juridike si pikë e lidhjes; 

Vendi i përmbushjes së kontratës, kuptimi dhe si pikë e 

lidhjes; 

Vendi i shkaktimit të dëmit, kuptimi, si pikë e lidhjes. 

 

 



Java e gjashtë:       Njohja, të provuarit dhe zbatimi i të drejtës së huaj; 

-Të provuarit e të drejtës së huaj, rëndësia; 

-Kualifikimi në të drejtën ndërkombëtare private; 

Kuptimi i kualifikimit, i gjendjes faktike, si pikë e lidhjes;  

-Shmangiet nga zbatimi i së drejtës së huaj; 

- Rendi publik, kuptimi, rendësia, karakteri dhe pasoja e 

zbatimit të tijë; 

- Rendi publik te konflikti i juridiksionit; 

- Rikthimi, kuptimi,  

- Ridergimi 

Java e shtatë:          Bishterimi i ligjit (fraus legis); 

Kuptimi, elementet, paraqitja, sanksionimi dhe pasojat e tij; 

Reciprociteti dhe retrosioni; 

Kuptimi, llojet e reciprocitetit; 

Përsonalizimi dhe legalizimi i dokomenteve; 
Java e tetë:          

 Kolokiumi / Vlerësimi intermediar- Debate 

 

Java e nëntë:    Konflikti i ligjeve te marrëdhëniet e caktuara civile me 

element të huaj; 

Kuptimi i marrëdhënieve statusore (statusi personal juridik); 

Përcaktimi i së drejtës së zbatueshme te marrëdhëniet 

familiare me element të huaj, kuptimi, dallimet në 

legjisacion;  

Pikat e lidhjes për përcaktimin e së drejtës së zbatueshme të 

marrëdhenia familjare; 

E drejta e zbatueshme te martesa me element të huaj, 

kushtet- pasojat, zbatueshmëria në të DNP-te; 

Kuptimi i marrëdhenieve trashëgimore, dhe përcaktimi i 

këtyre marrëdhënieve si e drejtë e zbatueshme me element 

të huaj, 

Sendet në tranzit etj... 
 

Java e dhjetë:         Kuptimi dhe rëndësia e kompetencës ndërkombëtare; 

-Adoptimi me element të huaj, kujdestaria dhe shpallja e 

personit të zhdukur për të vdekur; 

Legjitimimi me element të huaj; 

-Kolizioni i ligjeve te disa kategori të raporteve juridiko-

private që krijohen pa pjesëmarrje të organit të sovranitetit 

të shtetit;  

Kontratat me element të huaj;  

Kontratat për punë me element të huaj;  

Kontrata mbi sigurimin me element të huaj;  

Kolizioni i ligjeve të deliktet me element të huaj. 

Java e njëmbedhjetë: Zhvillimi i pocedures civile me element të huaj; 

E drejta e të huajve të paraqitur përpara gjykatave të vendit; 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
- Studentet duhet të kenë vijueshmëri të rregullt në ligjerata dhe ushtrime, ku 

vijueshmëria do të evidentohet nëpërmjet listës së prezencës të studentëve (në 

ligjërata dhe ushtrime. 

- Pjesmarrja e rregullt në ligjërata dhe ushtrime, prezentimi i punimeve seminarike dhe 

aktivitete të tjera do të llogariten në notën përfundimtare. 

- Në ligjërata dhe ushtrime të të trajtohen vetëm temat e parapara me ketë 

planprogram.  

- Komunikimi me studentët do të bëhet kryesisht përmes emailit dhe postimit të 

njoftimeve  në objektet e Universitetit dhe personalisht gjatë konsultimeve. 

 

Nevoja e përdorimit të dokomenteve të huaja publike, 

nevoja, kuptimi, kushtet... 

Legalizimi i dokomenteve të huaja publike; 

Reciprociteti, 

Ndihma juridike ndërkombëtare- kuptimi, rëndësia e DNP-

te, 

Fletëkërkesa, 

Refuzimi dhe dhënia e ndihmës juridike. 
Java e dymbëdhjetë:   -Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve të huaja gjyqësore,  

Kuptimi, 

Kushtet për njohjen e vendimeve të huaja gjyqësore; 

Procedurat për njohjen e vendimeve të huaja gjyqësore; 

Njohja e vendimeve të arbitrazhit; 

Gjykata e përhershme e arbitrazhit në Kosovë roli dhe 

rëndësia,  

Kushtet për njohje të vendimeve të huaja të arbitrazhit sipas 

burimeve nacionale;  

Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve të arbitrazhit sipas 

traktateve ndërkombëtare. 
Java e trembëdhjetë:      -Pozitën juridike të të huajve, hyrje;   

Mendimet dhe kuptimi rreth pozitës së të huajve; 

Kuptimi i të huajve dhe marrëdhëniet civile që kriojojnë të 

huajt; 

Objekti dhe pozita e të huajve. 

Java e katërmbëdhjetë:   -Reciprociteti; 

-Leja e veçantë  si kusht dhe gëzimi i të drejtave civile; 

Koncesioni; 

Statusi i refugjatit dhe gëzimi i të drejtave relativisht të 

rezervuara; 

Vendbanimi si fakt i të huajve dhe gëzimi i të drejtave civile; 

Te huajt dhe e drejta sendore. 
Java e pesëmbëdhjetë:           Përsëritje e lëndës, në tërësi; diskutime, këshilla dhe 

rekomandime për lëndën e DNP-te. 


