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Përshëndetje nga Dekani

Të dashur studentë,

Duke ju uruar mirëseardhjen në Fakultetin e Drejtësisë të 
Universitetit të Tiranës dhe duke besuar se së bashku do të arrijmë 
të ngremë në një nivel akoma më të lartë dijen dhe zhvillimin e 
edukimit ligjor në Shqipëri, mbetemi me shpresë se informacioni 
praktik i mëposhtëm do ta bëjë më të lehtë ambientimin tuaj me 
rregullat dhe kushtet e përgjithshme të fillimit të studimeve tuaja 
pranë Fakultetit të Drejtësisë.      
         

DEKANI
     PROF. DR. SOKOL MENGJESI 
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Historik i Shkurtër i Fakultetit të Drejtësisë së 
Universitetit të Tiranës

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin 
“Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të 
Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një 
nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”. 
Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave 
Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe 
ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të 
profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë 
për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore.  
Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila 
përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit 
Shqiptar.  
Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte 
zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu Fakulteti 
i Drejtësië ndërkohë dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e 
Historisë dhe të Filologjisë. 
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Fakultetin e Drejtësisë të UT-së, sipas kriterit kronologjik, e kanë 
drejtuar dekanët: z. Luan Omari, z. Zija Xholi, z. Ismail Lleshi, 
z. Kudret Çela, znj. Valentina Zaçe, z. Kudret Çela, z. Ksenofon 
Krisafi, znj. Vasilika Hysi dhe, pas zgjedhjeve universitare, të 
zhvilluara për herë të parë në vitin 2000, përsëri z. Kudret Çela.
Deri në vitet ’70, kohëzgjatja e studimeve ishte katërvjeçare, 
ndërsa, më pas, ajo u reduktua në tre vjet studime, të ndjekura 
nga një vit praktikë mësimore pranë organeve të drejtësisë.  
Në vitet ’80, në këtë Fakultet u rikthye afati i studimeve katërvjeçare.  
Pas viteve ’90, Fakulteti i Drejtësisë pësoi ndryshime të shumta. 
Përfshirja e nocioneve dhe e praktikave të reja të shtetit të së drejtës 
diktonte detyrimisht edhe reformimin e Fakultetit në aspektet 
akademike, shkencore, edukative dhe të kapaciteteve fizike.  
Duke filluar nga viti 1991, planet dhe programet mësimore u ndryshuan 
dhe u hartuan sipas modeleve perëndimore, duke e përsosur më tej në 
vitet 1995, 1997 dhe 1999.  
Gjatë viteve të fundit, numri i pranimeve në Fakultetin e Drejtësisë 
është rritur. Aktualisht, janë të regjistruar gjithsej 5000 studentë. 
Regjistrimi i studentëve bëhet pas konkurseve të pranimit, të cilat 
organizohen çdo vit. Studentët vazhdojnë studimet pranë këtij 
Fakulteti sipas sistemit të ditës (me shkëputje nga puna) dhe sistemit 
të korrespondencës, i cili nuk bën më pranime të reja që nga viti 1998.
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67 Vite që nga viti 1954
Aktualisht 3298 Studentë

Aktualisht 9 Programe Mësimore
Aktualisht 86 personel akademik

Njësitë bazë të Fakultetit të Drejtësisë dhe personeli akademik 
Departamenti i të Drejtës Civile, Departmenti i të Drejtës Penale, 
Departamenti i të Drejtës Publike

Kualifikimi shkencor                       
(titulli, grada) Emër Mbiemër

Prof.Dr. Ardian Nuni
Prof.Dr. Zhaklina Peto
Prof.Dr. Kestrin Katro
Prof.Dr. Eriona Katro
Prof.Dr. Argita Malltezi
Prof.Dr. Nada Dollani
Prof. Asoc. Flutura Tafaj
Prof. Asoc. Ilir Rusi
Prof. Asoc. Eneida Sema
Prof. Asoc. Ilda Melo
Prof. Asoc. Ervis  Çela
Prof. Asoc. Ersida Teliti
Prof. Asoc. Anjeza Liçenji
Prof. Asoc. Juljana Bylykbashi  
Dr. Jonida Rustemaj
Dr. Petrina Broka
Dr. Armela Kromiçi
Dr. Ilda Muçmataj
Dr. Laura Vorpsi 
Dr. Eniana Qarri
Dr. Silvana Çinari
Dr. Xhensila Kadi
Msc  Griselda Muhametaj
Mnd  Lealba Pelinku
Msc  Armela Maxhelaku
Msc  Xhon Skenderi
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Msc  Sara Hoxha
Msc  Etien Isak
Msc  Donalb Xibraku
Msc  Inva Çela 
Msc  Xhulio Doku

   Kualifikimi shkencor                       
(titulli, grada) Emër Mbiemër

Prof.Dr Skënder Kaçupi
Prof.Dr Altin Shegani
Prof.Dr Sokol Mëngjesi
Prof.Asoc. Jola Bode
Prof.Asoc. Besnik Cerekja
Prof.Asoc. Skerdian Kurti
Prof.Asoc. Engjell Likmeta
Prof.Asoc. Dorina Hoxha
Prof.Asoc. Klodjan Skënderaj
Prof.Asoc. Lirime Çukaj
Prof.Asoc.  Ervin Karamuço
Prof.Asoc.  Rezarta Demneri
Dr. Jonad Bara
Dr. Kreshnik Myftari
Dr. Alban Koçi
Dr. Ivas Konin
Dr. Elton Peppo
Dr. Iv Rokaj
Dr. Dorina Saja
Msc Adela Bucpapaj
Msc  Valbona Ndrepepaj
Msc  Enio Ibro
Msc Koli Bele
Msc Ina Veleshnja 
Msc Lulzim Bajramemaj
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Kualifikimi shkencor                       
(titulli, grada) Emër Mbiemër

Prof.Dr. Aurela Anastasi
Prof.Dr. Evis Alimehmeti
Prof.Dr. Eralda Methasani
Prof.Dr Iva Zajmi
Prof.Asoc. Enkeleda Olldashi
Prof.Asoc. Luljeta Ikonomi
Prof. Asoc. Oriona Mucollari
Prof. Asoc. Mirela Bogdani
Prof. Asoc. Kristinka Jançe
Prof. Asoc. Arjan Vasjari
Prof.Asoc. Erlir Puto
Dr. Kristaq Gjyli
Dr. Erida Pejo
Dr. Doc. Fjoralba Caka
Doc. Klesta Hysi
Dr. Anisa Angjeli
Dr. Erisa Xhixho
Dr. Fjorda Shqarri
Dr. Erind Merkuri
Dr. Nadia Rusi
Dr. Ejona Bardhi 
Dr. Vera Shtjefni
Dr. Aida Bushati
Dr. Henris Balliu
Dr. Entela Nika
Dr. Amantja Levanaj
Msc Artili Mandro
Msc Fabjan Topollari
Msc Evis Kreshpaj
Msc Monika Cancco
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Programet që ofron Fakulteti i Drejtësisë

Program i integruar i Ciklit të Dytë 
“Master i Shkencave në Drejtësi”

Cikli i dytë Master Shkencor e Profesional 
Cikli i tretë - Master Ekzekutiv dhe Doktoratura



12

Guidë për studentët e  Fakultetit të Drejtësisë

Program i integruar i Ciklit të Dytë  “Master i Shkencave në Drejtësi”
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1 Histori e Institucioneve 10 A 105 75 30 145 75 30 1
a. Histori e Institucioneve 5 52 37 15 73 37 15 1 Prof. Asoc. Dr. Mirela Bogdani Dr. Erisa Xhixho Monika Canco
b. E Drejtë Romake 5 53 38 15 72 38 15 1 Prof. Asoc. Dr. Enkeleda Olldashi Dr. Erida Pejo

2 Hyrje në Ekonomi 4 A 42 30 12 90 30 12 1
3 E drejte Publike 8 A 84 60 24 116 30 12 30 12 1+2 Prof. Dr. Evis Alimehmeti Evis Kreshpaj
4 Histori e shtetit dhe të drejtës në 8 A 84 60 24 116 30 12 30 12 1+2 Prof. Asoc. Dr. Kristinka Jançe Dr. Amantia Levanaj
5 Filozofi e së Drejtës 8 A 84 60 24 116 30 12 30 12 1+2 Prof. Asoc. Dr. Luljeta Ikonomi Artili Mandro
6 E Drejtë Kushtetuese 10 A 105 75 30 145 30 15 45 15 1+2 Prof. Dr. Aurela Anastasi Prof. Asoc. Dr. Arjan Vasjari Dr. Erind Mërkuri Dr. Vera Shtjefni Fabian Topollari
7 Gjuhë e huaj (juridike) 6 D 45 0 45 105 0 45 2
8 Të drejtat dhe liritë themelore të 6 A 60 45 15 90 45 15 2 Prof. Asoc. Dr. Oriona Muçollari Dr. Nadia Rusi

Totali për Vitin I 60 609 405 204 891 225 93 180 111

Viti II
1 E Drejtë Financiare 6 B 60 45 15 90 45 15 1 Dr. Kristaq Gjyli Dr. Ejona Bardhi Dr. Anisa Angjeli Henris Balliu
2 E Drejtë Civile 12 B 120 90 30 180 45 15 45 15 1+2 Prof. Dr. Ardian Nuni Prof. Dr. Nada Dollani
3 E Drejtë Penale (pj e përgjithshme) 12 B 120 90 30 180 45 15 45 15 1+2 Prof. Dr. Skënder Kaçupi Prof. Asoc. Dr. Dorina Hoxha  Dr. Iv Rokaj  Dr. Ivas Konini Enio Ibro
4 E Drejtë Ndërkombëtare Publike 10 B 105 75 30 145 45 15 30 15 1+2 Dr. Fjorda Shqiarri
5 E Drejtë Administrative 12 B 120 90 30 180 45 15 45 15 1+2

a. E Drejtë Administrative I 6 60 45 15 90 45 15 1 Prof. Dr. Eralda Methasani Dr. Klesta Hysi
b. E Drejtë Administrative II 6 60 45 15 90 45 15 2 Prof. Asoc. Dr. Erlir Puto Dr. Vera Shtjefni

6 Metodat e Kërkimit Shkencor 4 A 42 30 12 58 30 12 2 Prof. Asoc. Dr. Kristinka Jançe
7 Lëndë me zgjedhje I 4 C 42 30 12 58 30 12 2

Totali për Vitin II 60 609 450 159 891 225 75 225 84

Viti III
1 E Drejtë e Detyrimeve 12 B 120 90 30 180 45 15 45 15 1+2 Prof. Dr. Kestrin Katro Prof. Asoc. Dr. Anjeza Prof. Asoc. Dr. Xhon Skenderi
2 E Drejtë Penale (pj e posaçme) 12 B 120 90 30 180 45 15 45 15 1+2 Prof. Dr. Altin Shegani Dr. Kreshnik Myftari Ina Veleshnja
3 Procedurë Civile 12 B 120 90 30 180 45 15 45 15 1+2 Prof. Asoc. Dr. Flutura  Kola Dr. Silvana Çinari Dr. Petrina Broka
4 E Drejtë e Punës 10 B 105 75 30 145 45 15 30 15 1+2 Prof. Asoc. Dr. Ilir  Rusi Prof. Asoc. Dr. Eneida Sema
5 E Drejtë Familjare 8 B 84 60 24 116 30 12 30 12 1+2 Dr. Xhensila Kadi Dr. Eniana Qarri Armela  Maxhelaku
6 E Drejtë Sociale e Punës 6 C 60 45 15 90 45 15 2 Prof. Dr. Zhaklina  Peto Prof. Asoc. Juliana Bylykbashi Dr. Ilda  Muçmataj Inva Koçiaj

Totali për Vitin III 60 609 450 159 891 210 72 240 87

Viti IV
1 Drejtësia penale për të mitur 6 B 60 45 15 90 45 15 1 Prof. Asoc. Dr. Jola Bode Dr. Ela Kerka
2 E Drejtë e Pronësisë Intelektuale 4 C 42 30 12 58 30 12 1 Dr. Ilda  Muçmataj Dr. Laura  Vorpsi Xhulio Doku
3 Procedurë Penale 12 B 120 90 30 180 45 15 45 15 1+2 Prof. Dr. Artan Hoxha Prof. Dr. Sokol Mengjesi ProfAsocDr.Klodjan Skenderaj Prof. Asoc. Dr. Lirime CukajDr. Dorina Saja
4 E Drejtë Europiane 12 C 120 90 30 180 45 15 45 15 1+2

a. E Drejtë Publike Europiane 6 60 45 15 90 45 15 1 Prof. Dr. Iva Zajmi Dr. Fjoralba Caka Aida Gogu
b. E Drejtë Private Europiane 6 60 45 15 90 45 15 2 Prof.Dr. Eriona Katro Prof. Asoc. Dr. Endire 

5 E Drejtë e Shoqërive Tregare 10 B 105 75 30 145 30 15 45 15 1+2 Prof. Dr. Argita Malltezi Dr. Jonida Rystemaj Dr. Armela Kromiçi
6 Kriminalogji-Penalogji 10 B 105 75 30 145 45 15 30 15 1+2

a. Kriminalogji-Penalogji 6 60 45 15 90 45 15 1 Prof. Asoc. Dr. Skeridan Kurti Prof. Asoc. Dr. Ervin KaramuçoAdela Buçpapaj Valbona Ndrepepaj
b. Ekzekutimi i vendimeve penale 4 45 30 15 55 30 15 2 Prof. Asoc. Dr. Klodjan Skenderaj Koli Bele

7 Metoda praktike të zbulimit të 6 D 60 45 15 90 45 15 2
a. Kriminalistikë 3 30 22 8 45 22 8 2 Prof. Asoc. Dr. Engjëll Likemta
b. E Drejtë Penale informatike 3 30 23 7 45 23 7 2 Prof. Asoc. Dr. Engjëll Likemta Dr. Iv Rokaj

Totali për Vitin IV 60 612 450 162 888 240 87 210 75

Viti V
1 E Drejtë Penale Ndërkombëtare 8 C 84 60 24 116 60 24 1

a. E Drejtë Penale Ndërkombëtare 4 42 30 12 58 30 12 1 Prof. Asoc. Dr. Jola Bode Dr. Ela Kerka Dr. Jonad Bara Dr. Etlon Peppo

Pedagogët e Lëndës

Ngarkesa mësimore 
sipas

 semestrave kur 

Nr Viti I

Ngarkesa e lëndëve / 
veprimtarive formuese

Semestri I SemII

Prof.Asoc.Dr.Rezarta Demneri Dr. Nadia Rusi

b. E Drejtë dhe Politikë Penale 4 42 30 12 58 30 12 1 Prof. Asoc. Dr. Besnik Cerekja Dr. Alban Koçi Lulzim Bajramemaj
2 E Drejtë Biznesi 6 B 60 45 15 90 45 15 1 Prof.Dr. Argita Malltezi Dr. Jonida Rystemaj Dr. Armela Kromiçi
3 E Drejtë Penale Ushtarake 4 B 42 30 12 58 30 12 1 Prof. Dr. Sokol Mengjesi
4 E Drejtë Ndërkombëtare Private 10 B 105 75 30 145 45 15 30 15 1+2 Prof. Asoc. Dr. Ervis Çela Dr. Laura Vorpsi Sara Hoxha
5 Lëndë me zgjedhje II 4 C 42 30 12 58 30 12 2
6 Lëndë me zgjedhje III 4 C 42 30 12 58 30 12 2
7 Praktikë/Klinikë e ligjit 12 D 250 250 50 125 125 1+2

Diplomë/Provim përfundimtar 12 E 2
Totali për Vitin V 60 625 270 355 875 180 191 90 164TOTALI I VITIT I + II + III + 

IV + V 300 - ### ### ### 4436 ### 518 945 521
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PROGRAMI I LËNDËS 

PROGRAMI I SHKURTUAR I LËNDËS «HISTORIA E 
INSTITUCIONEVE»

Ekipi i Lëndës: Prof. Asoc. Dr. Mirela Bogdani,
Dr. Erisa Xhixho, LL. M. Monika Canco

Kursi ‘Historia e Institucioneve’ ofrohet në semestrin e parë të vitit të parë 
të Programit të Integruar të Ciklit II ‘Master  i Shkencave në Drejtësi’  në 
Fakultetin e Drejtësisë, UniversitetiiTiranës. Ky kurs përqendrohet kryesisht 
në studimin e institucioneve dhe sistemeve politike të botës përgjatë katër 
periudhave:

1. Antikiteti; 2. Mesjeta; 3. Periudha Moderne; 4. Periudha Bashkëkohore.

Studimi mbi Antikitetin përqendrohet së pari në Lindjen e Lashtë në 
përgjithësi dhe Egjiptin e Lashtënëveçanti. Nëvijim, fokusi zhvendoset tek 
Athina e Lashtë dhe koncepti i demokracisë së drejtpërdrejtë që u prezantua 
për herë të parë në këtë qytetërim. Një tjetër element i rëndësishëm i 
studimit mbi Antikitetin lidhet me analizën e institucione vetë Spartës së 
Lashtë dhe të kuptimt të oligarkisë politike që e karakterizoi. Një tjetër 
temë e rëndësishme e në kuadër të antikitetit është diskutimi mbi zhvillimin 
institucional dhe politik të Romës së Lashtë, duke analizuar zhvillimet 
kryesore që karakterizuan secilën nga etapat e zhvillimit të shtetit romak 
(Monarkia, Republika, Principata, Perandoria dhe Dominati). Së fundi, 
vëmendje e veçantë i kushtohet zhvillimit të Perandorisë Bizantine, 
veçanërisht gjatë sundimit të perandorit Justinian. Studimi përqëndrohet tek 
reformat në administratën publike dhe kodifikimin e njohur. Ky i fundit ka 
shërbyer si pikë reference për ndërtimin e sistemeve ligjore në të ardhmen, 
veçanërisht në Europën Kontinentale.

Periudha e Mesjetës është fokusi i dytë kryesor i këtij kursi. Studimi në këtë 
kuadër fillon me një analizë të përgjithshme të së drejtës dhe institucioneve 
mesjetare. Diskutimi vijon me studimin e marrëdhënies midis fisnikërisë 
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së lartë (senjorëve) nga njëra anë dhe vasalëve nga ana tjetër. Fokusi 
zhvendoset tek krijimi dhe organizimi i qyteteve mesjetare duke u ndalur 
sidomos tek risitë në drejtim të lirive të reja që nisën të gëzoninnjerëzit 
që jetonin në qytete. Analiza vijon me zhvillimin ekonomik tëkomunave 
mesjetare dhe organizimin e tyre lokal. Në qendër të diskutimeve për këtë 
periudhë është edhe roli thelbësor që luajti Kisha në Europë në krijimin e së 
drejtës dhe institucioneve politike. Së fundi, objekt i diskutimit janë edhe 
dy format e monarkive të krijuara në Angli dhe Francë gjatë Mesjetës së 
Vonë. Lidhur me Anglinë, një vëmendje e veçantë i kushtohet kufizimittë 
pushtetit absolut të monarkut nga Magna Charta Libertatum (1215). Kjo e 
funditvendosi themelet për krijimin e Magnum Concilium, paraardhësi i 
Parlamentit të sotëm. 

Studimi i Periudhës Moderne i kushtohet së pari revolucioneve të 
rëndësishme që ndryshuan rrënjësisht historinë e institucioneve juridike dhe 
politike të botës. Lidhur me Britaninë e Madhe, studimi fokusohet tek aktet 
e famshme të miratuara gjatë kësaj periudhe, duke përfshirë: Peticionin e 
të Drejtave, Habeas Corpus Act, Akti i të Drejtave, Akti i Trashëgimisë së 
Fronit, Akti i Bashkimit etj. Lidhur me Francën, studimi përqëndrohet tek 
Revolucioni Francez, pasuar nga një analizë e Deklaratës për të Drejtat e 
Njeriut dhe të Qytetarit (1789). Për më tepër, ky kapitull reflekton përpjekjet 
për të kufizuar fuqinë e mbretit dhe për të krijuar një republikë në Francë.
Së fundmi, ky kurs analizon Periudhën Bashkëkohore. Analiza 
përqëndrohet tek institucionet aktuale ligjore dhe politike në Britaninë 
e Madhe, sistemi parlamentar dy partiak, evolucioni i së drejtës për të 
votuar, sistemi gjyqësor etj. Së dyti, diskutimi fokusohet edhe tek tiparet 
e Republikës së Francës, duke theksuar elementët kryesorë të Republikës 
së Katërt dhe të Pestë. Në vijim, analiza ndalet tek Kushtetutat Weimar dhe 
Bon në Gjermani, duke diskutuar përpjekjet për të arritur demokracinë në 
fund të Luftës së Dytë Botërore. Së fundmi, diskutimi përfundon me një 
vështrim analitik të institucioneve dhe së drejtës në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, duke përshkruar rrethanat që çuan në nënshkrimin e Deklaratën 
e Pavarësisë, Artikujt e Konfederatës dhe më pas të Kushtetutës së Shteteve 
të Bashkuara. Një analizë e detajuar i kushtohet pushtetit legjislativ në 
SHBA, duke përfshirë edhe analizën e procedurës së‚ impeachment‘. Në 
vijim, studimi përfundon me rolin e pushtetit ekzekutiv dhe gjyqësor në 
SHBA, marrëdhëniet midis shteteve individuale, etj. 
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PROGRAMI I LËNDËS 

E DREJTA ROMAKE

Prof. Asoc. Dr. Enkeleda OLLDASHI
Dr. ERIDA PEJO

Emri i modulit: E Drejta Romake
Lënda: Historia e Institucioneve
Programi i Studimit: Programi i Integruar i Ciklit të Dytë
Viti Akademik: Viti 1/ Semestri 1
 

Përshkrimi i Lëndës:

Moduli “E Drejta Romake” është një disiplinë e rëndësishme, e cila ndih-
mon studentët në formimin e tyre akademik, nëpërmjet trajtimit dhe anal-
izës së cështjeve esenciale si: ligjshmëritë themelore të zhvillimit të shtetit 
dhe të së drejtës në periudhën e Perandorisë Romake, parimet në të cilat 
mbështetet jurisprudenca romaniste, aspektet më të rëndësishme të zhvil-
limit të së drejtës private romake, si dhe gjuhën juridike me zanafillë tek 
terminologjia romake. Nëpërmjet këtij kursi synohet që studentët të njihen 
me rëndësinë që paraqet e Drejta Romake, jo vetëm në kontekstin historik 
por edhe atë aktual. Eshtë përmes një procesi të mirëfilltë doktrinal, që e 
Drejta Romake arriti të shndërrohet në një rend juridik universal, duke shër-
byer si bazë apo pikënisje për sistemet ligjore pasardhëse. 
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PROGRAMI I LËNDËS 

E DREJTA ROMAKE

Emri i modulit: E Drejta Romake
Lënda: Historia e Institucioneve
Programi i Studimit: Programi i Integruar i Ciklit të Dytë
Viti Akademik: Viti 1/ Semestri 1
 

Përshkrimi i Lëndës:

Moduli “E Drejta Romake” është një disiplinë e rëndësishme, e 
cila ndihmon studentët në formimin e tyre akademik, nëpërmjet trajtimit 
dhe analizës së cështjeve esenciale si: ligjshmëritë themelore të zhvillimit 
të shtetit dhe të së drejtës në periudhën e Perandorisë Romake, parimet në 
të cilat mbështetet jurisprudenca romaniste, aspektet më të rëndësishme të 
zhvillimit të së drejtës private romake, si dhe gjuhën juridike me zanafillë 
tek terminologjia romake. Nëpërmjet këtij kursi synohet që studentët të 
njihen me rëndësinë që paraqet e Drejta Romake, jo vetëm në kontekstin 
historik por edhe atë aktual. Eshtë përmes një procesi të mirëfilltë doktrinal, 
që e Drejta Romake arriti të shndërrohet në një rend juridik universal, duke 
shërbyer si bazë apo pikënisje për sistemet ligjore pasardhëse. 
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PROGRAMI I LËNDËS 

HYRJE NË EKONOMI

Përmbledhje

Ekonomia Poitike është një shkencë shoqërore që merret me prodhimin, 
shpërndarjen dhe konsumin e mallrave dhe shërbimeve. Ajo studion sesi 
individët, bizneset, qeveritë dhe kombet bëjnë zgjedhje se si të shpërndajnë 
burimet. Ekonomia Politike fokusohet në veprimet e qenieve njerëzore, 
bazuar në supozimet sesi njerëzit veprojnë me sjellje racionale, duke 
kërkuar nivelin më optimal të kenaqesise, perfitimit ose dobisë. 

Lenda e Ekonomise Politike ndahet ne në mikroekonomi, e cila fokusohet 
sjelljen e agjenteve ekonomike si familjet, firmat apo qeveria,dhe 
makroekonomi e cila përqendrohet në sjelljen e ekonomisë në tërësi. 

Mikroekonomia fokusohet në mënyrën se si konsumatorët individualë 
dhe firmat marrin vendime; këto njësi vendimmarrëse individuale mund 
të jenë një person i vetëm, një familje, një biznes/organizatë ose një 
agjenci qeveritare. Duke analizuar aspekte të caktuara të sjelljes njerëzore, 
mikroekonomia përpiqet të shpjegojë se si ata reagojnë ndaj ndryshimeve 
në çmim dhe pse ata kërkojnë atë që bëjnë në nivele të veçanta çmimesh. 
Mikroekonomia përpiqet të shpjegojë sesi dhe pse mallrat e ndryshme 
vlerësohen ndryshe, si individët marrin vendime  dhe si individët tregtojnë, 
koordinojnë dhe bashkëpunojnë më së miri me njëri -tjetrin. Temat e 
mikroekonomisë variojnë nga dinamika e ofertës dhe kërkesës dhe kostot që 
lidhen me prodhimin e mallrave dhe shërbimeve; ato përfshijnë gjithashtu 
se si ndahet dhe ndahet puna; si organizohen dhe funksionojnë firmat e 
biznesit.

Makroekonomia studion ekonominë e përgjithshme në nivel kombëtar 
dhe ndërkombëtar, duke përdorur të dhëna dhe variabla për të modeluar 
ekonominë. Fokusi i makroekonomië mund të përfshijë një rajon të veçantë 
gjeografik, një vend, një kontinent, apo edhe të gjithë botën. Fushat e tij 
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kryesore të studimit janë ciklet e përsëritura ekonomike dhe rritja dhe 
zhvillimi i gjerë ekonomik. Temat e studiuara përfshijnë tregtinë e jashtme, 
politikën fiskale dhe monetare të qeverisë, normat e papunësisë, nivelin e 
inflacionit dhe normave të interesit, rritjen e prodhimit të përgjithshëm të 
prodhimit të reflektuar nga ndryshimet në Prodhimin e Brendshëm Bruto 
(PBB) dhe ciklet e biznesit që rezultojnë në zgjerime, lulëzimet, recesionet 
dhe depresionet.
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PROGRAMI I LËNDËS 

E DREJTË PUBLIKE

Titullare Prof. Dr. Evis Alimehmeti

Lënda E Drejtë Publike studion ligjet e lindjes dhe zhvillimit të shtetit 
dhe të së drejtës, ligjet shoqërore që përcaktojnë vetitë, karakteristikat 
dhe tiparet specifike të shtetit dhe të së drejtës, si edhe lidhjen e ndikimin 
e tyre të ndersjellte. Duke studiuar në lidhje te ngushte shtetin dhe të 
drejtën, kjo lëndë përgatit studentët me njohuri themelore të nevojshme për 
studimin e shtetit dhe të së drejtës, si përmbajtja e tyre shoqërore, tipat 
historikë të shtetit dhe të së drejtës, format e tyre historike, nocionet e 
popullit, kombit, shtetësisë e kombësisë, pushteti shtetëror dhe sovraniteti 
si karakteristika esenciale e tij, parimet e ndarjes dhe të unitetit të degëve 
të pushtetit, përkufizimi i organeve shteterore dhe organizimi i tyre, nocioni 
i burimit të së drejtës, elementët e normës juridike, interpretimet e normës 
juridike, marrëdhënia juridike, etj.
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PROGRAMI I LËNDËS 

HISTORIA E SHTETIT DHE E SË DREJTËS NË SHQIPËRI    
   
Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.Asoc.Dr. Kristinka Jance 
Ngarkesa: 8 kredite, 84 orë mësimore në klasë, 60 orë leksion dhe 24 orë 
seminar, 116 orë jashtë auditorit 
Tipologjia e lëndës: Bazë , Kategoria (A)
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti i parë, semestri I + Semestri II
Lloji i lëndës: E detyrueshme
Programi i studimit: Programi i integruar i ciklit të dytë 
Kodi i lëndës: A
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: 
k.jance@yahoo.it

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 

“Historia e Shtetit dhe e së Drejtës në Shqipëri” zhvillohet si një kurs i plotë 
dhe i detyrueshëm në programin e integruar të ciklit të dytë në Fakultetin e 
Drejtësisë, vitin e parë, semestrin e parë dhe  të dytë. Objekti i saj shtrihet në 
studimin e instituteve të Shtetit dhe së Drejtës shqiptare parë në evolucionin 
e tyre historik. Studimi i këtyre instituteve fillon me periudhën antike, pra 
me periudhën e krijimit të formacionit të parë shtetëror tek ne dhe vazhdon 
deri në ditët tona. Paralelisht me Shtetin lindi dhe e Drejta, kështu që kjo 
lëndë krahas analizës së karakteristikave të organizimit shtetëror për të 
gjitha etapat historike, në të cilat ka kaluar shteti shqiptar, trajton edhe 
karakteristikat dhe elementet e së drejtës shqiptare. 

Objekt i rëndësishëm studimi i kësaj lënde dhe mjaft interesant është analiza 
e instituteteve juridike të së drejtës zakonore shqiptare, si një monument 
juridik madhështor dhe një pjesë shumë e rëndësishme e trashëgimisë 
kulturore të popullit shqiptar, që ka vepruar paralelisht me të drejtën 
shtetërore në zona të caktuara të vendit tonë.
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Qëllimi i lëndës dhe rezultatet e të nxënit:

1. Të njihen studentët me momentet dhe fazat kryesore në të cilat ka kaluar 
Historia e Shtetit shqiptar.

2. Të marrin njohuri të plota për organizimin e Shtetit shqiptar, në të gjitha 
fazat e tij, që nga antikiteti deri në ditët tona.(formën e qeverisjes, regjimin 
politik, sistemin e organeve qëndrore e lokale, ndërtimin shtetëror).

3. Të njihen krahas me shtetin, edhe me të drejtën dhe evolucionin e saj, 
burimet dhe llojet e së drejtës, institutet juridike civile dhe penale.

4. Të marrin njohuri në lidhje me të drejtën zakonore shqiptare dhe institutet 
juridike civile dhe penale te saj.

5. Të jenë në gjendje në përfundim të kursit të punojnë në mënyrë të pavarur 
tema dhe ese rreth këtyre instituteve të shtetit dhe së drejtës shqiptare për të 
gjitha etapat historike .

KONCEPTET THEMELORE: 

1.  Në themel të studimit të kësaj lënde qëndron analiza e organizimit 
shteteror dhe karakteristikat e së drejtës shqiptare në përputhje me bazën 
ekonomike shoqërore.     

2. Në lidhje me shtetin trajtohen dhe analizohen elemente te tillë të formës 
së shtetit si : forma e qeverisjes, regjimi politik, forma e ndërtimit territorial, 
sigurisht në lidhje me periudhën konkrete historike, që merret në shqyrtim. 
Analizohet gjithashtu  edhe sistemi i organeve shtetërore në qendër dhe në 
bazë, po në evolucionin e tyre historik. 

3. Në lidhje me të Drejtën trajtohen dhe analizohen cështje të tilla si: llojet 
e së drejtës, që kanë vepruar paralelisht në vendin tonë, sistemi i së drejtës 
me degët përkatëse si dhe institutet juridike të së drejtës civile dhe penale 
në evolucionin e tyre historik.

4. Në lidhje me të drejtën zakonore shqiptare, trajtohen burimet, parimet e 
kësaj të drejte dhe institutet juridike civile dhe penale te saj.
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PROGRAMI I LËNDËS 

FILOZOFIA E SE DREJTËS

Pedagoget përgjegjës: Prof.Asoc.Dr.Luljeta Ikonomi
              Msc. Doktorant Artil  Mandro
Ngarkesa: 8 Kredite, 60 orë Leksion dhe 24 ore seminar 
Tipologjia e Lëndës: Formim i Përgjithshëm
Lloji i lëndës: E detyrueshme    
Koha e Realizimit: 2 semestera (sem I+2)
Kodi i Lëndës: A

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 
Lënda analizon të drejtën dhe rolin e saj në shoqëri. Ajo synon t’u japë 
informacion studentëve mbi teoritë, doktrinat kryesore të së drejtës me 
qëllim që të nxisë mendimin analitik dhe kritik ndaj parimeve dhe ideve 
që ravijëzojnë një qëndrim filozofik apo një tjetër. Mendimet e shkollave të 
ndryshme do të analizohen lidhur me cështje si: Cfarë është  dhe si duhet 
të jetë e drejta? Cili është roli i saj në shoqëri? Cfarë kriteresh duhet të 
përmbushin ligjet për të pasur forcë detyruese ndaj individëve? Si duhet të 
realizohet procesi legjislativ: avantazhet që ka Pozitivizmi apo Teoria e së 
Drejtës Natyrore? Cili është raporti i së drejtës me moralin? A ka detyrim 
për bindje ndaj ligjeve të padrejta? A janë pjesë e së drejtës parimet dhe 
politikat? Roli i aktorëve të ndryshëm dhe tradita në procesin e hartimit 
dhe zbatimit të ligjeve? Cfarë roli duhet të ketë gjyqtari gjatë procesit të 
vendimarrjes? Si duhet te jetë e drejta për të krijuar një shtet të mirëqenies 
sociale? A mund dhe duhet të ndikojnë në procesin legjislativ faktorë si 
interesat e shoqërisë në tërësi, apo të një grupi specifik, morali, impakti 
financiar? Gjithashtu do të analizohet dhe debatohet mbi autoritetin e shtetit 
për të ndëshkuar: problemet dhe modalitetet e dënimit. 
Lënda synon të orientojë studentët drejt debatit, të forcojë aftësinë e tyre për 
të analizuar, për të ngritur pyetje apo parashtruar argumenta nga perspektiva 
të ndryshme në raport me të drejtën apo të sfidojnë pikëpamjet e teorive/
filozofëve që do të shqyrtohen. 
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PROGRAMI I LËNDËS 

E DREJTA KUSHTETUESE

(Lëndë e detyrueshme, 10 kredite)

E Drejta Kushtetuese zhvillohet si një lëndë e detyrueshme në programin 
e integruar 5-vjeçar në Fakultetin e Drejtësisë, gjatë vitit të parë në dy 
semestra. Objekti i studimit shtrihet në tri boshte kryesore: në studimin 
e organizimit dhe funksionimit të institucioneve kushtetuese dhe të 
raporteve midis tyre; në studimin e sistemit normativ të vendosur nga 
Kushtetuta e RSH; në studimin e mbrojtjes kushtetuese të të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut. Studimi përfshin jo vetëm zhvillimin e teorisë 
kushtetuese, por edhe të jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese dhe 
praktikës kushtetuese të institucioneve. Lënda ka qëllim të japë njohuri të 
thelluara të interpretimit të Kushtetutës dhe të jurisprudencës së Gjykatës 
Kushtetuese të RSh, vështruar në plan të krahasuar. Ajo studion procedurat  
e zhvillimit të procesit kushtetues të kontrollit abstrakt e konkret, përfshirë 
edhe kontrollin paragjykimor. Mësimi do të zhvillohet në leksione e 
seminare me një koordinim të mësimdhënies klasike dhe formave më të reja 
të saj, përfshirë ato online. Do të ketë analiza të rasteve nga praktika dhe të 
vendimeve të Gjykatës Kushtetuese. Analiza e pedagogut do të gërshetohet 
me pjesëmarrjen aktive të studentëve në debate e diskutime. Në përfundim 
të kursit, studenti duhet të ketë njohuritë e nevojshme dhe aftësitë praktike 
për të punuar në mënyrë të pavarur tema, ese/debate në fushën e të drejtës 
kushtetuese, si dhe të analizojë raste nga praktika kushtetuese. 

Literatura: Omari, L., Anastasi A., “E drejta Kushtetuese”, vendime të 
Gjykatës Kushtetuese, akte dhe literaturë ndihmëse. 

Titullare e Lëndës: Prof. Dr. Aurela Anastasi, email: aurela.anastasi@fdut.
edu.al
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PROGRAMI I LËNDËS 

GJUHË E HUAJ (JURIDIKE)

Kursi i Anglishtes Ligjore është një kurs i cili synon të pajisë studentët të 
cilët studiojnë për drejtësi me terminologjinë e nevojëshme të kësaj fushe 
në gjuhën angleze. Kjo arrihet përmes përpunimit gjuhësor dhe analitik të 
teksteve me përmbajtje të fushës së drejtësisë dhe ushtrimeve në lidhura 
me këto tekste. Ushtrimet kanë karakter kontrolli dijesh dhe praktike 
fjalori. Diskutimet e lira në klasë mbi temat e teksteve zhvillojnë aftësinë e 
studentëve për të përdorur gjuhën ligjore.
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PROGRAMI I LËNDËS 

TË DREJTAT DHE LIRITË THEMELORE TË NJERIUT

Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut zhvillohet si një lëndë e 
detyrueshme, pranë Departamentit të së Drejtës Publike,  në vitin e parë të 
programit të integruar, nga pedagogët: Prof. Asoc. Oriona Muçollari, Dr. 
Nadia Rusi. Objekti i saj shtrihet në studimin e tërësisë së institucioneve 
ndërkombëtare dhe rajonale, të akteve juridike dhe mekanizmave që kanë 
për qëllim mbrojtjen e këtyre normave. Ajo është një lëndë e rëndësishme 
në përgatitjen profesionale të studentëve në fushën ndërkombëtare. Ofron 
njohuri të thelluara materiale e proçeduriale për mbrojtjen ndërkombëtare 
të të drejtave të Njeriut. Veçantia e kësaj lënde është që ju ofron studentëve 
si njohuri teorike ashtu edhe praktike pasi gjatë leksioneve dhe seminareve 
zhvillohen çështjet gjyqësore më të rëndësishme të Gjykatës Evropiane të 
të Drejtave të Njeriut dhe të instrumenteve universalë të mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut. 

Konceptet themelore që trajton kjo lëndë dhe me të cilat studentët pajisen 
janë: Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut si pjesë e normave të së drejtës 
ndërkombëtare, respektimi dhe promovimi i tyre; Mekanzmat mbrojtës të të 
drejtave dhe lirive të njeriut, si garanci kombëtare, rajonale e ndërkombëtare 
e këtyre të drejtave; Garancitë dhe mjetet efektive që shtetet sigurojnë për 
respektimin dhe promovimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut; 
Universalizimi dhe relativizmi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.
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PROGRAMI I LËNDËS 
E DREJTË FINANCIARE 

Viti II

PROGRAMI I LËNDËS (I SHKURTUAR)
1. Titulli i Lëndës E Drejtë financiare
2. Titullari i Lëndës Dr. Kristaq Gjyli, Dr. Anisa Angjeli

Dr. Ejona Bardhi, Dr. Henris Balliu 

3. Ngarkesa e Mësimore

3.1 BCTS Dr. Anisa Angjeli 6
3.2 Orët Javore në Auditor 3 + 1
3.3 Aktivitete Mësimore

3.3.1. Leksione 45 orë
3.3.2. Seminar 15 orë
3.3.3. Projekte, Detyra 

Shtëpie
3.3.4. Studim Individual

4. Viti Akademik/ Se-
mestri

Viti i Dytë, Semestri Parë

5. Tipologjia e Lëndës E Detyrueshme
6. Programi i Studimit Programi i Integruar i Ciklit të II “Master i 

Shkencave në Drejtësi”
7. Email i Titullarit të 

Lëndës
k.gjyli@gmail.com

8. Përshkrimi i Lëndës

Lënda konsiston në trajtimin e legjislacionit në 
lidhje me ligjin fiskal. Ajo përqendrohet shumë në 
teori dhe praktikë. Lënda përfshin autoritetet ligjore 
përgjegjëse për mbledhjen e taksave, si dhe zhvillon 
ushtrime praktike për llojet e ndryshme të taksave.
Kjo lëndë përfshin llojet kryesore të taksave të tilla 
si Taksat mbi të Ardhurat, Taksa mbi Fitimin për 
bizneset e vogla dhe të mëdha, dhe Taksa e Vlerës 
së Shtuar (TVSH). Ajo gjithashtu përfshin në detaje 
mënyrën e funksionimit të administratës tatimore, 
të drejtën e ankimit dhe procedurën e mbledhjes së 
taksave me forcë.
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9. Përmbledhja e Lëndës

Java I –  Shkenca e Financave
Qëllimet e Ndërhyrjes Publike
Java II – Ekonomia e Mireqenies.
Teorite e Vullnetarizmit dhe Zhvillimet e tyre
Motivet e Ndërhyrjes Publike: Falimentimi i 
Tregut
Java III –Ngjashmeritë Politiko-Sociologjike.
Limitet e Politikave Fiskale
Keynes dhe Financa Koniukturale
Java IV – Teoria e Barrës Tatimore.
Teorite mbi Kriteret Shpërndarëse të Tatimeve.
Java V – Të Hyrat Publike
Java VI – Shpenzimet Publike
Java VII – E Drejta Financiare
Java VIII –Tatimet
Java IX–Klasifikimi i Tatimeve
Java X  – Tvsh si Tatim Komunitar
Java XI –Tatimi mbi të Ardhurat
Java XII – Doganat
Proçedurat Tatimore
Java XIII – Taksat Nacionale Dhe Vendore
Java XIV –Buxheti i Shtetit
Java XV – Taksimi i Dyfishte

10. Literatura Autori, Viti, Titulli, Botuesi

10.1. Bazë e De-
tyrueshme

1. Gjyli, Kristaq, Shkenca e financave dhe e 
drejta financiare, Tirane, OMBRA GVG 2020

10.2. E Rekomanduar

2. The text of the OECD Model Convention 
with Respect to Taxes on Income and Capital 
is available here: http://www.oecd.org/tax/
treaties/2014-model-tax-convention-articles.
pdf. The full version of the OECD Model 
Convention with Respect to Taxes on In-
come and Capital (2014), including com-
mentary and further materials, is available 
online (read-only):http://www.keepeek.com/
Digital-Asset Management/oecd/taxation/
model-tax-convention-onincome-and-on-
capital-2015-full-version_9789264239081-
en#.WP0QfNLyg2w#page1

3. Avi-Yonah, Reuven: Advanced Introduction 
to International Tax Law, 2015.

4. Doernberg, Richard: International Taxation 
in a Nutshell, 10th ed. 2015 
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PROGRAMI I LËNDËS 

E DREJTA CIVILE

“E drejta civile” është lëndë e detyrueshme, e cila përfshihet në planin 
mësimor të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në 
Drejtësi”. Lënda është vjetore, zhvillohet në vitin e dytë të këtij programi 
dhe përmban si ngarkesë pune 12 kredite. Profesorët përgjegjës janë Prof. 
Dr. Ardian Nuni dhe Prof.Dr. Nada Dollani.

Qëllimi i lëndës është të familjarizojë studentët me strukturën bazë dhe 
përmbajtjen e të drejtës civile. Në këtë lëndë do të trajtohen parimet 
themelore të së drejtës private si dhe institutet bazë të së drejtës civile. 
Lënda fillon me kuptimin e të drejtës në përgjithësi e më pas përqendrohet 
në trajtimin e pjesës së përgjithshme të Kodit Civil duke analizuar institutet 
e të drejtës civile si personat fizikë, personat juridikë dhe llojet e tyre. 

Një analizë e detajuar u bëhet instituteve të përfaqësimit, veprimeve 
juridike, parashkrimit, pronësisë dhe trashëgimisë. Kjo analizë jepet 
nëpërmjet interpretimit të hollësishëm të përmbajtjes së dispozitave të 
Kodit Civil. Kuptimi i normave juridike të përmbajtura në Kodin Civil jepet 
edhe nën këndvështrimin e praktikës gjyqësore shqiptare në kushtet e reja 
sociale të zhvillimit të shoqërisë shqiptare duke konsideruar edhe realitete 
të paparashikuara nga legjislatori në kohën e hartimit të Kodit Civil. 

Synimi i kësaj lënde është të pajisë studentin me mjetet e nevojshme dhe 
aftësitë e duhura për të analizuar dhe interpretuar dispozitat e Kodit Civil 
dhe ligjeve të tjera të lidhura me të. Në përfundim të lëndës, studenti do 
të jetë në gjendje të vlerësojë pozicionin e të drejtës civile në kuadrin e 
sistemit ligjor shqiptar. 

Gjithashtu, të jetë në gjendje të analizojë në mënyrë të thelluar institutet bazë të 
përmbajtura në Kodin Civil të R.SH., si dhe do të jetë në gjendje t’u japë zgjidhje 
problemeve ligjore praktike të cilat lidhen me interpretimin e dispozitave te 
Kodit Civil. Studenti në përfundim të lëndës do të jetë i aftë të kuptojë dhe 
analizojë vendimet e gjykatave në lidhje me institutet e të drejtës private.
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PROGRAMI I LËNDËS 

E DREJTË PENALE, PJESA E PËRGJITHSHME

Titullari: Prof. Dr. Skënder Kacupi 
Numri i krediteve : 8 ECTS
Ngarkesa mësimore: 90 leksione/30 seminare 
Tipologjia e Lëndës: Lëndë e së drejtës penale
Viti Akademik: Viti i dytë /semestri i parë dhe i dytë
Lloji i Lëndës: Lëndë e detyrueshme
Programi i studimit: Programi i ciklit të integruar  

Kodi i lëndës:    

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT:

Qëllimi i studimit të kësaj lënde është përgatitja e studentëve me njohuritë 
bazë më të domosdoshme mbi parimet dhe institutet kryesore të së drejtës 
penale. 

E Drejta Penale (Pjesa e Përgjithshme) ofron njohuri mbi objektin, burimet, 
detyrat dhe veçoritë e së drejtës penale si degë e së drejtës dhe si shkencë 
penale, historikun e saj, interpretimin e ligjeve penale, veprimin e ligjit 
penal në kohë dhe hapësirë, veprën penale dhe elementet përbërës të 
domosdoshëm të saj, kuptimin e figurës së veprës penale dhe elementët e 
domosdoshëm dhe plotësuese të saj, objektin e veprës penale, elementët 
e anës objektive dhe subjektive të figurës së veprës penale, cilësitë 
kryesore që kërkon ligji për subjektin (autorin) e saj, kuptimin dhe format 
e fajit, gabimin (lajthitjen) në të drejtën penale, rrethanat që përjashtojnë 
rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale, fazat e kryerjes së veprës penale 
dhe bashkëpunimin në kryerjen e veprës. 

Një vend të veçantë ajo i kushton kuptimit, karakteristikave dhe qëllimit 
të dënimit penal, parimeve dhe mënyrës së caktimit të dënimit, rrethanave 
lehtësuese e rënduese, bashkimit të veprave penale dhe të dënimeve, 
alternativave të dënimit me burgim, si dhe shuarjes së ndjekjes penale, 
mosekzekutimit të dënimeve, shuarjes së dënimeve, rehabilitimit, amnistisë 
dhe faljes. 
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Parimet dhe institutet kryesore të lartpërmendura do të shpjegohen të 
lidhura ngushtë me praktikën gjyqësore. Njohuritë që merren nga E drejta 
penale (Pjesa e Përgjithshme) kanë një rëndësi të veçantë, pasi përbëjnë një 
bazë të mirë për të lehtësuar përvetësimin e njohurive në disiplinat tjera 
juridike penale, veçanërisht në Pjesën e Posaçme të së Drejtës Penale të 
Republikës së Shqipërisë.
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PROGRAMI I LËNDËS 

E DREJTA NDËRKOMBËTARE PUBLIKE

A. INFORMACION I PËRGJITHSHËM I LËNDËS  
1. Lënda:   “E drejta ndërkombëtare publike”       
2. Pedagogët e lëndës: Dr. Fjorda Shqarri, Dr. Erjon Muharremaj
3. Përgjegjësi i Departamentit: Prof. Asoc. Kristinka Jançe 
4. Numri i krediteve: 8

E Drejta Ndërkombëtare Publike është një lëndë e cila diskuton dhe 
shpjegon konceptete kyesore lidhur me subjektet e të drejtës ndërkombëtare 
e personalitetin juridik të tyre, elementet e shtetit e njohjen ndërkombëtare. 
Një pjesë e rëndësishme e kësaj lende është studimi i pergjegjësisë 
ndërkombëtare dhe mekanizmat ndërkombëtar që përdoren sot për 
përcaktimin e saj. Kjo lëndë synon të japë informacion të zgjeruar lidhur 
me institucionet ndërkombëtare më të rëndësishme, sitemet e sigurisë 
kolektive, gjykatat ndërkombëtare dhe pocedurat e proceset e zhvilluara 
para tyre, organet e marrëdhënieve ndërkombëtare, imunitetet dhe 
privilegjet e tyre, normat e të drejtes humanitare e të drejtës së detit. Gjatë 
kësaj lëndë trajtohen çështje të rëndësishme të aktualitetit ndërkombëtar 
si edhe vendime të dhëna nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë dhe 
Gjykata Ndërkombëtare Për Të Drejtën e Detit.
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PROGRAMI I LËNDËS 

E DREJTË ADMINISTRATIVE I

PEDAGOGËT E LËNDËS: Prof. Dr. Eralda (Methasani) Çani,

Titullari i lëndës: Doc. Klesta Hysi 

E Drejta Administrative zhvillohet si një kurs i detyrueshëm në Fakultetin e 
Drejtësisë. Objekti i saj shtrihet në studimin e tërësisë së normave të së drejtës 
administrative, të rregullave themelore të organizimit dhe funksionimit 
të administratës publike dhe zhvillimit të procedurës administrative dhe 
kontrollin mbi administratën. Përmes saj studiohet e drejta administrative 
dhe shkenca mbi administratën publike, analizohen koncepte themelore të 
së drejtës administrative, studiohet organizimi strukturor i administratës 
publike në vend, parimet e organizimit dhe funksionimit të organeve publike. 
Në këtë lëndë analizohen marrëdhënieve të punës në administratën publike 
e më posaçërisht shërbimi civil. Sudiohen format e shfaqjes së vullnetit 
të organeve të administratës publike, si aktet administrative, kontratat 
administrative dhe veprimet e tjera administrative si dhe aktet nënligjore 
normative. Po ashtu, studiohet instituti i kundërvajtjes administrative dhe 
sanksionet administrative, prezantohen rregullat themelore procedurale 
për vendimmarrjen nga organet publike, si dhe format e kontrollit mbi 
administratën publike.
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PROGRAMI I LËNDËS 

E DREJTA ADMINISTRATIVE 2

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. As. Dr. Erlir Puto/Dr. Vera Shtjefni
Ngarkesa: 12 kredite, 60 orë mësimore në klasë, 45  orë leksione dhe 15 orë 
seminare per 15 javë.
Tipologjia e lëndës: Lëndë karakterizuese.
Semestri 2. 
Lloji i lndës: Lëndë e detyrueshme.
Programi i studimit: Programi i Integruar.

Lënda “E Drejta Administrative 2” zhvillohet si një lëndë karakterizuese 
(kategoria B) e detyrueshme në vitin e dytë të studimeve në Sistemin e 
Integruar sipas programit me 12 kreditë për dy module.

Lënda parashikohet të zhvillohet në 2 Semestra ku moduli i dytë zhvillohet 
në semestrin e dytë sipas shpjegimeve më poshtë.

Lënda përfshin studimin e procedurave që zhvillohen gjatë procedimeve 
administrative që zhvillojnë organet e administratës publike gjatë 
marrëdhënieve të tyre me subjektet e tjera juridike që mund të jenë persona 
fizikë apo persona juridikë, bazuar në përcaktimet e ligjit të ri nr.44/2015 
“Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”. 
Gjithashtu lënda përfshin studimin e procedurave të cilat zhvillohen nga 
gjykatat administrative bazuar në ligjin nr.49/2012 të ndryshuar ”Për 
gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”. 

Literatura bazë e detyrueshme: 

1. Ermir Dobjani, Elsa Toska. Erlir Puto, Erajd Dobjani – “E drejta 
administrative - Kontrolli mbi administratën”, Tiranë 2015.

2. Ermir Dobjani-  “E Drejta Administrative - Pjesa e Përgjithshme”. Tiranë 
2016.
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PROGRAMI I LËNDËS 

METODAT E KERKIMIT SHKENCOR  

Lënda:  Metodat e kerkimit shkencor  (MKSH)   (Master Profesional).
Pedagogia përgjegjëse: Prof.Asoc. Dr.Kristinka Jance.  
Pedagogia  e seminareve : Dr.Nadia Rusi
Përgjegjese  e Departamentit : Prof.Asoc.Dr.Kristinka Jance.
Numri i krediteve: 5.
Numri i krediteve për leksionet : 45 orë leksione.
Numri i krediteve për seminaret : 15 orë seminare.
Semestri i zhvillimit të lëndës: Semestri i parë, viti i dytë.

PERMBAJTJA  E LËNDËS
Përshkrimi i shkurtër i lëndës dhe i qëllimeve të saj : “Metodat e kerkimit 
shkencor” zhvillohet si një kurs i detyrueshëm në studimet pasuniversitare 
«Master profesional ne te Drejte Publike ». Ky modul u jep studentëve 
konceptet bazë dhe kryesore dhe mjetet e nevojshme për të realizuar në 
mënyrë të pavarur një projekt kërkimor dhe per te realizuar nje shkrim dhe 
prezantim akademik. Këtu trajtohen edhe koncepte se çfarë është shkenca e 
kerkimit shkencor, dhe si kryhet kërkimi duke nxjerrë në pah vështrësitë që 
hasen më shpesh. Ky kurs i aftëson studentët që të jenë në gjendje të zgjedhin 
mënyrën, strategjitë dhe metodat që i përshtaten më shumë projektit të tyre 
kërkimor, i njeh me teknikat më të përdorshme për analizimin e të dhënave 
të ndryshme duke i mundësuar që të arsyetojnë se cila konkretisht mund të 
përdoret në punën e tyre.  
Më tej trajtohen konceptet se si trajtohet një çështje, si të zhvillohen dhe 
vlerësohen idetë, që kanë studiuesit lidhur me kryerjen e një studimi. Një 
aspekt i veçantë është komunikimi i rezultateve dhe lidhja e tyre me njohuritë 
shkencore. Këtu jepen edhe teknikat e të lexuarit, si të përmirësohet stili i 
të shkruarit duke maksimizuar strukturat e përdorura. Në vijim trajtohen 
probleme të veçanta të prezantimit me gojë dhe komunikimit me palët e 
interesuara.
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Konceptet bazë që duhet të dijë studenti në lëndë:Të njohi llojet e 
kërkimit, si formulohet një cështje kërkimi, vështrimin kritik të literaturës, 
strategjitë e kërkimit, mënyrat e mbledhjes së të dhënave, si hartohet raporti 
i kërkimit dhe prezantimi oral i raportit.

Aftësitë praktike që synohet t’i trasmetohen studentit  gjatë zhvillimit 
të leksioneve dhe seminareve:

• Ndërtimi i bazave të qasjes së një kërkimi shkencor modern.
• Zhvillimi i objektivave për një projekt individual kërkimi.
• Transferimi i njohurive tek palët e interesuara.
• Proçesi i arritjes deri tek konkluzioni i një punimi me anë të 

metodave shkencore.
• Nxjerrja e një punimi referuar mënyrave akademike të citimeve, 

referencave.
• Arritja e konkluzioneve me anë të metodave shkencore.
• Të kuptuarit dhe të evituarit të problemit të plagjiaturës .

Format  e kontrollit të njohurive (kur si dhe totali i pikëve të vlerësimit)

• Vlerësimi përfundimtar  i kontrollit të dijes nga të cilat 100 pikë
• Vlerësimi e kontrollit të dijes  në seminar 10 pike
• Vlerësimi i kontrollit të dijes mes detyrave të kursit  10  pikë
• Vlerësimi i dijes në provimin përfundimtar 70  pikë
• Vlerësimi i prezantimit të punimit dhe stilit të prezantimit 10  pikë
• Totali i pikëve për notë kaluese 45 pikë
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PROGRAMI  I LËNDËS 

 E  DREJTË E DETYRIMEVE DHE E KONTRATAVE

Pedagogu përgjegjës:   Prof. Dr. Kestrin KATRO

Lënda “E drejtë e detyrimeve dhe e kontratave” është një prej lëndëve 
integruese, vjetore që ofrohet nga Departamenti i të Drejtës Civile, lëndë e 
cila zhvillohet në vitin e 3 të studimeve, në programin e integruar të ciklit 
të dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”.

Fokusi i kësaj lënde ështe njohja me konceptet bazë të marrëdhënieve 
juridike civile të detyrimeve, si dhe të kontratave (si lloji kryesor i 
marrëdhënieve të detyrimit), duke u mbështetur në dispozitat e Kodit Civil 
duke filluar nga neni 419 deri në nenin 1161, si dhe në ligje të tjera të 
vecanta. Në këtë lëndë do të trajtohen parimet themelore të së drejtës së 
detyrimeve, kuptimi i kontratave dhe llojet e tyre, mënyra e lidhjes së tyre, 
përmbushja e detyrimeve dhe pasojat që vijne nga mospërmbushja e tyre 
duke kaluar më pas në një analizë më të detajuar të kontratave më kryesore 
që ndeshen në qarkullimin civil me karakteristikat, veçoritë dhe detyrimet 
e palëve në këto kontrata. 

Kjo lëndë synon që tu japë studentëve jo vetëm shprehi teorike, por edhe 
praktike, si nëpërmjet kazuse të ndryshëm që sillen për ilustrimin e temave 
konkrete, ashtu edhe nëpërmjet detyrës së kursit për hartimin e një sërë 
kontratash, si punë individuale dhe në grup.

Në përfundim të lëndës studentët do të jenë të aftë të hartojnë kontrata, t’i 
interpretojnë ato si dhe të zgjidhin raste nga praktika.



37

Guidë për studentët e  Fakultetit të Drejtësisë

PROGRAMI I LËNDËS 

E DREJTE PENALE (pjesë e posaçme)

Titullari: Prof. Dr.  Altin Shegani  
Numri i krediteve : 9 ECTS
Ngarkesa mësimore:  
Tipologjia e Lëndës : E drejtë penale 
Viti Akademik : Viti i dytë /semestri i dytë 
Lloji i Lëndës :  Lëndë e detyrueshme
Programi i studimit:  Programi i ciklit të parë (Bachelor në Drejtësi)  
Shkencor Penal) 
Kodi i lëndës:    

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT:

Qëllimi final i kësaj lënde është të arrihet zgjerimi dhe thellimi i njohurive 
në lidhje me parimet dhe institutet e së drejtës penale të Republikës së 
Shqipërisë, si dhe zhvillimet më të fundit të kësaj të drejte. Aftësitë praktike 
që synohen t’i transmetohen studentit gjatë zhvillimit të leksioneve dhe 
seminareve janë: aftësi për të interpretuar dhe analizuar në mënyrë kritike 
e të argumentuar legjislacionin penal si dhe literaturën e referuar, aftësi për 
të identifikuar dhe vlerësuar problematika specifike duke propozuar edhe 
rekomandime përkatëse në mënyrë të qartë dhe të argumentuar, aftësi për 
të zhvilluar punë kërkimore shkencore në fushën e të drejtës penale, aftësi 
analizuese në lidhje me zbatimin në praktikë të njohurive teorike, të fituara 
përmes analizimit të rasteve të praktikës gjyqësore, aftësi për të formuluar 
në mënyrë të qartë opinione të mirëinformuara në debate juridike mbi 
çështje të rëndësishme, të diskutueshme në të drejtën penale.
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PROGRAMI  I LËNDËS 

  
PROCEDURE CIVILE

E drejta procedurale civile është një nga degët bazë të së drejtës, e cila 
merret me studimin e parimeve, rregullave dhe normave që kanë të 
bëjnë me zgjidhjen nga gjykata të mosmarrëveshjeve juridiko-civile, 
juridiko administrative dhe mosmarrëveshjeve të tjera të së drejtës 
private. Procedura civile përmban rregulla që përcaktojnë pozitën 
dhe rolin e subjekteve, që marrin pjesë në procesin juridiko-civil dhe 
administrativ, si dhe tërësinë e veprimeve procedurale, që duhet të 
kryhen nga këto subjekte për rivendosjen e të drejtave të cenura.  
Gjatë zhvillimit të lëndës së Procedurës Civile studentët do të marrin 
njohuri të plota në lidhje me procedurën që ndiqet në gjykatë në një 
proces gjyqësor civil dhe administrativ. Në mënyrë të veçantë rëndësi 
i kushtohet trajtimit të parimeve që udhëheqin procesin gjyqësor, 
juridiksionit dhe kompetencës, padisë dhe elementeve thelbësore 
të saj, marrëdhënies juridiko procedurale civile dhe subjekteve 
të saj, veçorive të gjykimit në shkallë të parë dhe të gjykimeve të 
posaçme, mjeteve të ankimit dhe ekzekutimit, duke mos përjashtuar 
edhe një trajtim të përgjithshëm të arbitrazhit. Pra, nëpërmjet këtij 
kursi studenti  njihet me të gjitha fazat nëpër të cilat kalon një proces 
gjyqësor, aktet procedurale dhe mënyrën e hartimit të tyre.  
Përmes trajtimit teorik të koncepteve dhe instituteve themelore 
të së drejtës procedurale civile, analizimit të praktikës gjyqësore, 
dhënies së detyrave për hartimin e akteve të ndryshme procedurale, 
organizimit të proceseve gjyqësore simuluese dhe vizitave në gjykatë, 
objektivi i këtij kursi është t’i ofrojë studentëve njohuri sa teorike dhe 
praktike mbi procesin gjyqësor civil duke iu siguruar kështu aftësitë 
e nevojshme për të investuar gjykatat e të gjitha shkallëve dhe për të 
marrë pjesë në proceset e zhvilluara pranë tyre.  
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PROGRAMI I LËNDËS:

E DREJTA E PUNËS

INFORMACION  I PËRGJITHSHËM I LËNDËS  

Titullari/Pedagogu i lëndës:  Prof.As.Dr.Eneida Sema (Dervishi);  
Prof.As.Dr. Ilir Rusi   
Ngarkesa: 10 kredite : 75 ore leksione; 30 ore seminare; 105 ore në auditor; 
145 orë jashtë auditorit
Tipologjia e lëndës: Lëndë karakterizuese
Semestri: 1 + 2; Viti 3 (i tretë) 
Lloji i lëndës: E detyrueshme
Programi i Studimit: Drejtësi (Master i Shkencave i Integruar në Drejtësi)

2. Përmbledhje dhe rezultatet e të nxënit: 

Lënda “E Drejtë e Punës” synon t’i pajisë studentët që ndjekin studimet 
në kete fushe  me njohuri te thelluara  shkencore bashkëkohore  si dhe me 
praktiken përkatëse në fushën e marrëdhënieve të punës
Shkenca e së drejtës së punës ka rëndësi të madhe në formimin profesional 
të juristit. Kjo lidhet me vetë vendin dhe rolin e punës në shoqëri dhe 
përcaktohet nga rëndësia që ka ajo për ndërtimin dhe konsolidimin e shtetit 
të së drejtës, të tregut te punes, të mbrojtjes  së të drejtave të njeriut, etj.

E drejta e punës shërben njëkohësisht për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut në përputhje me Karten e Organizates se Kombeve 
te Bashkuara, Deklaraten Universale te te Drejtave te Njeriut, Konventën 
Europiane të të Drejtave të Njeriut, Kartën Sociale Europiane, Konventat, 
Rekomadimet dhe aktet e tjera te  Organizates Nderkombetare te Punes, me 
Kushtetutën, Kodin e Punës se Republikes se Shqiperise dhe aktet e tjera 
ligjore ne fushen e marredhenieve te punes. 
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PROGRAMI I LËNDËS:

E DREJTË FAMILJARE

“E drejta familjare” është lëndë e detyrueshme, e cila përfshihet në planin 
mësimor të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në 
Drejtësi”. Lënda është vjetore, zhvillohet në vitin e tretë të këtij programi 
dhe vlerësohet me 8 kredite. Pedagogët përgjegjës janë Dr. Xhensila Kadi, 
Dr. Eniana Qarri.

Lënda “E drejtë familjare” studion tërësinë e normave juridike që rregullojnë 
marrëdhëniet personale dhe pasurore ndërmjet anëtarëve të familjes, 
si edhe marrëdhënie të tjera që ligji ia bashkëngjit për nga ngjashmëria 
marrëdhënieve familjare, siç është rasti i kujdestarisë. 

Qëllimi i kësaj lëndë është trajtimi në mënyrë analitike dhe sistematike 
i instituteve bazë të së drejtës familjare si, martesa, bashkëjetesa, 
amësia, atësia, birësimi, kujdestaria, e të tjerë, si edhe problematikave 
që konsiderohen sot si tendenca të së drejtës familjare. Trajtimi teorik 
shoqërohet edhe me njohuri praktike, me qëllim që nga njëra anë studentët 
të përvetësojnë sa më mirë konceptet themelore dhe nga ana tjetër të 
orientohen drejt disa njohurive mbi praktikën gjyqësore. 

Gjatë këtij cikli studimi, një vështrim i detajuar i kushtohet reformës ligjore 
që kanë pësuar disa nga institutet e të drejtës familjare, në mënyrë të veçantë: 
bashkëjetesa; familja ndërmjet personave të së njejtës gjini; kontrata 
martesore; zgjidhja e martesës me pëlqim të përbashkët të bashkëshortëve; 
mbrojtja e ish-bashkëshortit më të dobët ekonomikisht; riprodhimi i asistuar 
dhe ndikimi i tij në përcaktimin e amësisë e atësisë; mbrojtja e të miturit; 
marrëdhëniet familjare me elemente të huaja. Gjithashtu, gjatë studimit 
të kësaj lënde do të analizohet në mënyrë krahasuese struktura klasike e 
familjes me ndryshimet që kjo ka pësuar në familjen bashkëkohore si dhe 
perspektivat e zhvillimit të saj në të ardhmen.
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Ndër objektivat e lëndës mund të përmendim: identifikimi i koncepteve, 
njohurive dhe instituteve të së drejtës familjare, si edhe qartësimi i pozicionit 
të saj në kuadrin e të drejtës private; aftësimi i studentëve me terminologjinë 
juridike; njohja e studentëve me njohuritë bazë të procesit gjyqësor civil; 
realizimi i ndërthurjes ndërmjet aspekteve teorike dhe praktike të institutive 
të së drejtës familjare si edhe instrumentave themelorë të parashikuar nga 
ligji për mbrojtjen e të drejtave që burojnë nga marrëdhëniet familjare; 
nxitja e arsyetimit të studenteve dhe qasjes kritike në drejtim të analizës 
krahasimore të dispozitave të kodit të familjes me ato të kodit civil; njohja 
e studentëve me jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut, që i referohet problematikave të së drejtës familjare.
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PROGRAMI I LËNDËS:

E DREJTË SOCIALE E PUNËS

Titullari/ Pedagogui lëndës:  Prof. Dr. Zhaklina PETO
 Dr. Ilda MUÇMATAJ
Ngarkesa:Numri i krediteve: 6 ECTS 
Numri i orëve mësimore në klasë: Leksion 45 orë, Seminar 15 orë                                                              
Tipologjia e lëndës: Lëndë integruese.
Semestri kur zhvillohet: Viti i 3-të, Semestri i 2-të
Lloji i lëndës: Lëndë e Detyrueshme.
Programi i studimit: Master i Shkencave i Integruar në Drejtësi, 
Departamenti i së Drejtës Civile
Kodi i lëndës: 
Adresa elektronike e pedagogut të lëndës zhaklina.peto@fdut.edu.al ; 
ilda.mucmata@fdut.edu.al

Kjo lëndë ka për qëllimi të informojë studentët me strukturën bazë dhe 
përmbajtjen e të Drejtës Sociale të Punës. Në këtë disiplinë do të shqyrtohen 
disa elemente të së drejtës materjale edhe procedurjale të punës në trajtimin 
dhe zgjidhjen e problematikave që lindin si rrjedhojë e punës dhe mbrojtjes 
sociale, si dhe mbrojtjen sociale në raste të vecanta punësimi. Po ashtu, 
kjo disiplinë do të trajtojë disa sisteme të mbrojtjes sociale si: Sistemi 
i  Sigurimeve Shoqërore, Sistemi i Sigurimeve Shëndetësore, Sistemi i 
Ndihmës Ekonomike dhe Përkujdesjes Sociale.

Cikli i leksioneve që ofron ky kurs ilustrohet me praktikë gjyqësore në 
mënyrë që të nxisë te studentët zhvillimin e logjikës analizuese dhe tu 
paraqes atyre një pamje të plotë të zbatimit të mbrojtjes sociale në vënd. Në 
fund të këtij kursi, studentët do të jenë të aftë të analizojnë legjislacionin në 
fuqi për mbrojtjen sociale dhe ta zbatojnë atë në praktikë.

Konceptet bazë që duhet të dijë studenti në lëndë: Studenti i cili do 
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ndjekë këtë kurs duhet të jetë i familjarizuar me konceptet baze juridike të 
së Drejtës së Punës, të së Drejtës Civile, të Drejtës së Detyrimeve dhe të 
Drejtën Familjare.

Në përfundim të lëndës, studenti do të jetë në gjendje të vlerësojë pozicionin 
e të drejtës së Sociale të Punës në kuadrin e  sistemit ligjor Shqiptar. Po 
ashtu, do të jetë në gjendje t’u japë zgjidhje problemeve ligjore praktike 
të cilat lidhen me interpretimin e dispozitave te Kodit të Punës, Ligjit të 
Sigurimeve Shoqërore, Ligjit të Sigurimeve Shëndetësore dhe Ligjit të 
Ndihmës Ekonomike dhe Përkujdesijes Sociale.
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PROGRAMI I LËNDËS:

DREJTËSIA PENALE PËR TË MITURIT 

Titullari/Pedagogu i lëndës:  Prof. As. Jola Bode  
Numri i krediteve: 6
Numri i krediteve për leksionet: 45
Numri i krediteve për seminaret: 15
Orët e studimit individual të studentit: 90
Lloji i lendes: e detyrueshme
Programi i studimit: Program i integruar i studimit në drejtësi
Kodi i lëndës: B
Adresa elektronike: xhafojola@yahoo.com

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT

1. Përmbledhje 

Në përmbajtjen e lëndës zënë vend të gjitha aspektet e trajtimit juridiko-
penal dhe procedurës penale ndaj të miturve, si mosha për përgjegjësi 
penale, sistemi i sanksioneve, por edhe aspekte të tjera të drejtësisë 
penale si organizimi i gjykatave për të mitur, rrjeti institucional i zbatimit 
të sanksioneve, masave alternative apo atyre edukuese, si dhe aspekte të 
trajtimit në institucionet e vuajtjes së dënimit.

Si bazë referimi do të shërbejë “Kodi i drejtësisë penale për të miturit”, 
miratimi i të cilit mundësoi një kuadër ligjor gjithëpërfshirës për drejtësinë 
për të mitur në Shqipëri, në përputhje me standardet ndërkombëtare si dhe 
gjithë kuadri ligjor i brendshëm dhe ndërkombëtar në këtë fushë.

Nëpërmjet njohjes me aktet jurikë ndërkombëbatë në fushën e drejtësisë për 
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të mitur, lënda i aftëson studentët në lidhje me standardet ndërkombëtare të 
drejtësisë për të miturit, procesin e sanksionimit të tyre në sistemin juridik 
të brendshëm si dhe  njohjen me problematikën që shoqëron trajtimin e të 
miturve në  të gjitha fazat e procesit penal dhe ekzekutimit të vendimeve. 
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PROGRAMI I LËNDËS:

PRONËSI INTELEKTUALE

Titullari: Dr. Ilda Mucmataj/ Dr. Laura Vorpsi
Ngarkesa: 4 ECTS, 30 orë leksione dhe 12 orë seminare. 
Tipologjia e lëndës: Lëndë integruese (C).
Lloji i lëndës: Me detyrim. 
Programi i studimit: Programi i Integruar i Ciklit të Dytë “Master i 
Shkencave në Drejtësi”
Kodi i lëndës:
Adresa elektronike e titullarit: ilda.mucmataj@fdut.edu.al/ laura.vorpsi@
fdut.edu.al
Kodi i Etikës: Miratuar me Vendim nr. 12, datë 18.04.2011 të Senatit 
Akademik të Universitetit të Tiranës. 

Kjo lëndë synon tju ofrojë studentëve njohuri më të thelluara teorike dhe 
praktike në lidhje me Pronësinë Intelektuale në përgjithësi dhe Ligjin “Për 
të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” në vecanti. Në këtë 
cikël leksionesh do të trajtohet rëndësia e akteve normative ndërkombëtare 
duke përfshirë interpretimin e konventave, traktateve, marrëveshjeve 
dhe direktivave në fuqi në Bashkimin Europian në fushën e pronësisë 
intelektuale dhe të së drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura me to, dhe 
përpjekjet që ka bërë shteti ynë për njohjen dhe implementimin e tyre në 
legjislacionin e brendshëm.

Gjithashtu, kryesisht në këtë lëndë do të trajtohen koncepte juridike që lidhen 
me veprën si krijim intelektual dhe llojet e saj; kuptimin e origjinalitetit; 
kuptimin e autorësisë dhe pronësisë; përmbajtjen e të drejtave të autorit, 
llojet e të drejtave, karakteristikat dhe dallimet ndërmjet tyre; afati e 
mbrojtjes të të drejtave të autorit; rastet e kufizimit të mbrojtjes; cështje që 
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lidhen me kalimin e të drejtave pasurore; cështje që lidhen me mbrojtjen e 
të drejtave të lidhura me të drejtën e autorit; administrimin e të drejtave të 
autorit dhe të drejtave të lidhura; kuptimin e shkeljes të të drejtave të autorit 
dhe të drejtave të lidhura si dhe rrugët e mbrojtjes së tyre.

Cikli i leksioneve që ofron kjo lëndë ilustrohet me praktikë gjyqësore 
vëndase dhe të huaj në mënyrë që të nxis te studentët zhvillimin e logjikës 
analizuese dhe tu paraqes atyre një pamje të plotë të zbatimit të ligjit në 
praktikë dhe garantimit të mbrojtjes të të drejtës së autorit dhe të drejtave 
të lidhura.
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PROGRAMI I LËNDËS:

PROCEDURË PENALE

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Dr. Artan Hoxha
Ngarkesa: 12 kredite; 120 orë në auditor: 90 leksion dhe 30 seminar
Tipologjia e lëndës: Lëndë bazike
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti i 4; Semestri 1+2
Lloji i lëndës: E Detyrueshme
Programi i studimit: Master i Shkencave i Integruar në Drejtësi
Kodi i lëndës:
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: 
artan_hoxha@hotmail.com

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 

E drejta procedurale penale në ciklin pesë vjeçar të studimeve është lënda 
mësimore që shpjegon, teorikisht dhe praktikisht legjislacionin procedural 
penal, institutet dhe dispozitat që rregullojnë procedimin penal në pjesën e 
përgjithshme të tij. Ajo analizon shkencërisht sistemet procedurale penale, 
si dhe parimet demokratike në të cilat bazohet procedimi penal. Analiza 
e percaktimeve të hollësishme bëhen për subjektet  e procedimit penal, 
për vendin që zënë, rolin që luajnë dhe raportet midis tyre; për kuptimin, 
llojet dhe çmuarjen e provave; për kushtet dhe kriteret që duhen zbatuar në 
marrjen e masave të sigurimit. Ajo analizon shkencërisht fazën e hetimeve 
paraprake; për detyrat e prokurorit dhe të policisë gjyqësore gjatë fazes së 
hetimeve paraprake; për zhvillimin e seancës paraprake, gjyqtarin e seancës 
paraprake; për rregullat e gjykimit në shkallë të parë; për llojet e gjykimeve 
të posaçme; për kuptimin dhe veçoritë e gjykimit në apel dhe në Gjykatën e 
Lartë; për format e bashkëpunimit gjyqësor në fushën penale.
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Studenti duhet të ketë njohuri bazë në lidhje me procedimin penal, parimet 
kryesore të cilat udhëheqin procesin penal, subjektet që legjitimohen në 
procedim penal, juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës penale, aktet 
procedurale penale, mënyrat e njoftimeve të akteve procedurale, afatet të 
cilat respektohen në procesin penal, provat dhe shqyrtimi gjyqësor penal, 
masat e sigurimit, hetimet paraprake, seanca paraprake, gjykimi në shkallë 
të parë, gjykimi në apel, gjykimi në Gjykatën e Lartë, bashkëpunimi 
gjyqësor në fushën penale.

KONCEPTET THEMELORE:

1. Procesi penal
2. Hetimet paraprake
3. Seanca paraprake
4. Gjykimi në shkallë të parë
5. Gjykimi në apel
6. Gjykimi në Gjykatën e Lartë
7. Bashkëpunimi gjyqësor në fushën penale
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PROGRAMI I LËNDËS:

E DREJTË PUBLIKE EUROPIANE

Pedagogu: Prof. Iva Zajmi, Dr. Fjoraba Caka, Dr. Aida Bushati.

Përmbledhje

Kjo lëndë trajton kuadrin e krijimit dhe të funksionimit të Komuniteteteve 
Europiane dhe të Bashkimit Europian. Pasi trajtohen  në vështrim 
retrospektiv rrethanat historike të fillimit të bashkepunimit europian, dhe 
pasi shqyrtohet në mënyrë kronologjike progresi i reformave të bëra në këto 
mbi 5 dekada të ekzistencës së tyre, kalohet në zhvillimet dhe reformat më 
të fundit, që lidhen me zgjerimin në tërësi dhe me kalimin në forma të reja 
bashkëpunimi, drejt një Bashkimi Politik. Integrimi ekonomik europian, 
pra tregu i përbashkët dhe katër liritë themelore të tij: liria e qarkullimit 
të mallrave, të personave, shërbimeve dhe kapitaleve zënë një vend të 
rëndësishëm në kuadrin e paraqitur në këtë kurs, duke i krijuar studentit 
një pamje të qartë të hapave konkrete për integrimin si edhe te vështirësive 
praktike ku ai ka kaluar. 

Roli dhe vendi që zënë institucionet europiane në kryerjen e detyrave të 
ngarkuara nga Traktatet e BE me qellim të vetëm integrimin europian, ruajtja 
e autonomisë por edhe e ekuilibrit mes tyre, trajtohet qartë në program. 
Tiparet e rendit juridik komunitar krahasuar me sistemet juridike shteterore, 
por edhe me sistemin juridik ndërkombetar, paraqiten gjithashtu në këtë 
kurs. Një vëmendje e vecantë i kushtohet politikave aktuale të jashtme të 
Bashkimit Europian dhe marrëdhënieve të tij me Ballkanin perëndimor. 
Procesi i Stabilizim Asociimit me vendet e rajonit dhe me Shqipërinë është 
një hallkë që përfshihet gjithashtu në kuadrin e lëndës sonë. Së fundi dallimi 
i kuadrit te punës së BE dhe të organizatave të tjera rajonale si Këshilli i 
Europës, KSBE/OSBE do të ofrohet me qëllim qartësimin më të mirë të 
identitetit të Bashkimit Europian karshi bashkëpunimeve të tjera europiane 
bashkëkohore.
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PROGRAMI I LËNDËS:

E DREJTË PRIVATE EUROPIANE

Pedagogët e lëndës: Prof.asoc. Dr. Ervin Pupe, Prof.Dr. Eriona Katro

Kjo lëndë synon të pajisë studentët me njohuri të gjëra dhe të thelluara 
mbi problematika të së drejtës private evropiane dhe ti aftësojë ato në 
analizën e impaktit të së drejtës evropiane mbi parime, kategori dhe institute 
tësëdrejtës private kombëtare perms analizës e dispozitave të Traktateve, 
rregulloreve dhe direktivave të Bashkimit Evropian si dhe jurisprudences 
së Gjykatës së Drejtësisë në Bashkimin Evropian.

Kursinis me një vështrim të përgjithshëm mbi natyrën juridike, 
kompetencat dhe kuadrin institucional të Bashkimit për të vijuar më pas me 
njëanalizë të burimeve të së drejtës, parimeve të përgjithshme të së drejtës 
evropiane private, direktivës 95/46 KE dhe rregullores së përgjithshme BE 
2016/679 në lidhje me mbrojtjen e personave fizikë lidhur me trajtimin 
e të dhënave personale si dhe qarkullimin e këtyre të dhënave, vijon me 
një analizë mbi mbrojtjen e konsumatorit në nivel evropiansi dhe menjë 
analizë të projekteve të kodifikimit dhe iniciativave të Bashkimit Evropian 
në fushën e të drejtës kontraktore në BE, Draft Kuadrine Përbashkët të 
Referencës DCFR, PECL, CESL dhe analizë të direktivës 2019/770 mbi 
disa aspekte të kontratës së furnizimit të përmbajtjes dixhitale dhe të 
shërbimeve dixhitale si dhe te direktivës 2019/771 mbi disa aspekte të 
kontratës së shitjes së mallrave. Do të analizohen gjithashtu dhe regjime të 
posacme dhe figurat e reja të përgjegjësisë civile në të drejtën e Bashkimit 
Evropian. Temat e fundit të kursit do i dedikohen analizës të normativës 
së konkurrencës në hapësirën evropiane duke u fokusuar në analizën e 
marrëveshjeve tëndaluara, abuzimit me pozitën dominuese, përqëndrimeve 
dhe ndihmave shtetërore si dhe risive më të fundit në këtë fushë.

Në përfundim të lëndës studenti do të pajiset me njohuri mbi aspekte të 
së drejtës private të prekura nga procesi i harmonizimit evropiansi dhe do të 
jetë kompetent për të përpunuar me shpirt kritik nocionet e përfituara duke 
qenë në gjendje të propozojë zgjidhje për probleme praktike të lidhura me 
procesin e harmonizimit evropian në fushën e të drejtës private. 

Lënda ështëparashikuar si lëndë e detyrueshme dhe ka një ngarkesë në 
auditor prej 45 orëleksion dhe 15 seminare.
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PROGRAMI I LËNDËS:

E DREJTA E SHOQËRIVE TREGTARE

E drejta e shoqërive tregtare është lëndë që i shërben formimit bazë të 
studentit të drejtësisë. Nisur nga rëndësia që kanë organizmat tregtare në 
zhvillimin ekonomik të vendit, e drejta e shoqërive tregtare merr një rëndësi 
themelore, veçanërisht, në kohën kur skandalet e mëdha të dështimit 
të organizimit të brendshëm të shoqërive tregtare reflektuan pasojat e 
tyre edhe në ekonominë e vendeve të zhvilluara. Lënda synon të pajisë 
studentin me njohuri të thelluara për format kryesore të organizimit të 
biznesit, raportet e brendshme mes organeve, dhe veçanërisht raportet me 
të tretët, aspektet e riorganizimit, likuidimit dhe organizimi në struktura të 
veçanta siç janë grupet e shoqërive, konceptin e instrumenteve financiare 
dhe mënyrat e tregtimit të tyre, etj. Kjo lëndë pasqyron edhe praktikat më 
të  mira të zbatuara nga vende të zhvilluara, për të përforcuar rregullat e 
drejtimit të brendshëm të shoqërive tregtare. Një hapësirë e veçantë i është 
kushtuar diskutimit të rasteve të praktikës gjyqësore vendase, evropiane 
dhe krahasimore mbi shoqëritë tregtare. Në përfundim të kursit studentët 
do të jenë të përgatitur me njohuri të thelluara jo vetëm teorike, por edhe 
praktike për problematikat e lidhur me shoqëritë tregtare. 
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PROGRAMI I LËNDËS:

KRIMINOLOGJI – PENOLOGJI

Titullari i lëndës: Prof.Asoc.Dr. Skerdian KURTI
Ngarkesa: 6 ECTS, 60 orë mësimore, 45 orë leksion dhe 15 orë seminare, 
90 orë jashtë auditorit
Tipologjia e lëndës: B
Semestri: I
Lloji i lëndës: E detyrueshme
Programi i studimit: Master i shkencave i integruar në drejtësi
Kodi i lëndës: 
Adresa elektronike e titullarit: skerdian.kurti@fdut.edu.al

Kriminologji – Penologjia është lëndë e formimit special që synon të ofrojë 
dije në fushën e krimit, kriminalitetit, faktorëve kriminogjenë, personalitetit 
të autorit të veprës penale, reagimit të shoqërisë ndaj krimit, ekzekutimit 
të vendimeve penale, institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale 
dhe të trajtimit të të dënuarve. Në këtë lëndë do të trajtohen  krimi, teoritë 
e shpjegimit të kriminalitetit, faktorët e ndryshëm kriminogjenë, format e 
veçanta të kriminalitetit. Reagimi publik, mënyra e ekzekutimit të dënimeve 
penale. Mjetet dhe institucionet e reagimit trajtohen nga këndvështrimi i 
standarteve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe praktikës së GJEDNJ. 

Kjo lëndë ka për objektiv të transmetojë njohuri teorike dhe aftësim praktik 
lidhur me analizën e kriminalitetit dhe faktorët kriminogjenë. Nga ana tjetër, 
përmes studimit të standarteve të trajtimit të personave të dënuar, të jetë në 
gjendje që të analizojë respektimin e të drejtave të personave të privuar nga 
liria në Shqipëri, të analizojë zhvillimet pozitive dhe problemet në sistemin 
penintenciar të burgjeve dhe  hapat që duhen ndërmarrë për respektimin më 
të mirë të të drejtave të shtetasve të privuar nga liria, bazuar në standartet 
ndërkombëtare në fushë, praktikën e GJEDNJ dhe në rekomandimet e KPT-
së.
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PROGRAMI I LËNDËS:

ΕΚZEKUTIMI I VENDIMEVE PENALE

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.Asoc.Dr. Klodjan Skënderaj
Ngarkesa: 4 kredite; 45 orë në auditor: 30 leksion dhe 15 seminar
Tipologjia e lëndës: Lëndë Karakterizuese
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti i 4; Semestri 2
Lloji i lëndës: E detyrueshme
Programi i studimit: Master i Shkencave i Integruar në Drejtësi
Kodi i lëndës:
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: 
klodjan.skenderaj@fdut.edu.al 

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 

Ekzekutimi i vendimeve penale ka për qëllim të shpjegojë, teorikisht dhe 
praktikisht procedurat e vënies në zbatim të vendimeve gjyqësore penale 
sipas llojeve te tyre. Studentëve të Fakultetit të Drejtesisë do t’u shpjegohet 
mënyrat e ekzekutimit të vendimit penal, urdhri i ekzekutimit si instrument 
kryesor për vënien në ekzektuim. Gjithashtu do të trajtohet mënyrat e vënies 
në ekzekutim të dënimeve alternative, shkaqet e shuarjes së ekzekutimit të 
dënimit, procedura e ekzekutimit të dënimeve me gjobë. Do të trajtohen 
kërkesat që lidhen me fazën e ekzekutimit të vendimit penal, rastet e 
shtyrjes së ekzekutimit të vendimit. Gjithashtu do të trajtohen mënyrat e 
bashkimit të dënimeve, teoritë dhe sistemet e dënimit. Një rëndësi të veçantë 
do t’i kushtohet dhe legjislacionit ndërkombëtar që rregullon ekzekutimin 
e vendimeve, siç është rasti i mbikqyrjes së personave të dënuar ose të 
liruar me kusht të rregulluar nga Konventa Evropiane për mbikqyrjen e 
personave të dënuar ose të liruar me kusht. Gjithashtu do të shpjegohet dhe 
parashikimet e ekzekutimit të vendimit penal sipas Konventës Evropiane 
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mbi vlefshmërinë ndërkombëtare të gjykimeve penale.  

Studenti duhet të kuptojë fazën e ekzekutimit të vendimit penal, ekzekutimin 
e vendimeve penale, organet kompetente pjesëmarrëse në ekzekutimin 
e vendimeve penale, kërkesat e të dënuarit gjatë fazes së ekzekutimit 
të vendimit penal, mënyrat e vënies në zbatim të llojeve të ndryshme të 
dënimit, legjislacioni ndërkombëtar mbi ekzekutimin dhe vlefshmërinë e 
vendimeve penale të huaja.
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PROGRAMI I LËNDËS:

METODA PRAKTIKE TE ZBULIMIT TE VEPRAVE PENALE

MODULI: KRIMINALISTIKA

 

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Asoc. Engjell Likmeta
Ngarkesa: 3 kredite 30 orë nё auditor, 22 leksione, 8 seminare, 45 orë 
jashtë auditorit
Tipologjia e lëndës: D
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti IV, Semestri II
Lloji i lëndës: e detyrueshme
Programi i studimit: Program i Integruar i Ciklit të Dytë në Drejtësi 
Kodi i lëndës: 
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: engjell.likmeta@
fdut.edu.al

Konceptet themelore:                                                                                                                                 

Shkenca e kriminalistikës merret me studimin dhe përpunimin e metodave 
dhe mjeteve teknike dhe taktike dhe të rekomandimeve metodike për 
kërkimin, gjetjen, fiksimin, kqyrjen dhe vlerёsimin e provave me qëllim 
zbulimi, hetimi, gjykimi, dhe parandalimi të veprave penale. 

Përmbledhje dhe rezultatet e të nxënit:                      

Qëllimi final i kësaj lënde është të arrihet zgjerimi dhe thellimi i njohurive 
në lidhje me:

-Sistemin e metodave shkencore, të cilat zbatohen në procesin e përgatitjes 
dhe të zhvillimit të veprimeve hetimore dhe gjyqësore, me qëllim zbulimin e 
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autorëve të veprave penale dhe hetimin në mënyrë të plotë e të gjithanshme 
të veprave penale si dhe parandalimin e tyre;

-Rekomandimet teknike dhe taktike, për organizimin, planifikimin dhe 
zhvillimin e hetimit, në përshtatje me veçoritë që kanë llojet e ndryshme të 
veprave penale;

-Sistemin e njohurive shkencore mbi bazën e të cilave ndërtohen metodat, 
mjetet teknike që përdoren për kërkimin, zbulimin, mbledhjen dhe studimin 
e provave materiale, me qëllim zbulimi dhe parandalimi të veprave penale.

Lёnda e Kriminalistikёs do tё ndihmojё studentёt tё pёrvetёsojnё njohuritё 
e domosdoshme mbi studimin dhe pёrpunimin e metodave, mjeteve 
tektniko-taktike, si dhe rekomandimeve metodike pёr tё kёrkuar, gjetur, 
fiksuar, kёqyrur dhe vlerёsuar provat nё pёrputhje me legjislacionin nё 
fuqi, me qёllim pёr tё arritur me sukses nё zbulimin, hetimin, gjykimin dhe 
parandalimin e veprave penale. 

Gjithashtu, pёrmes zhvillimit tё plotё tё programit tё lёndёs, studentёt do 
tё pёrfitojnё njohuri tё nevojshme, duke studiuar edhe format e posaçme 
tё shfaqjes sё kriminalitetit nё vendin tonё dhe mё gjerё, duke i ndёrthurur 
kёto njohuri me mjetet dhe metodat që studion dhe përpunon shkenca e 
kriminalistikës nё varёsi tё kёtyre formave tё shfaqjes sё krkiminalitetit, 
duke u shёrbyer për të nxjerrë informacionin e duhur për mekanizmin dhe 
mënyrёn e kryerjes sё veprёs penale.

     



58

Guidë për studentët e  Fakultetit të Drejtësisë

PROGRAMI I LËNDËS:

“E DREJTË PENALE INFORMATIKE (KIBERNETIKE)”

(sistemi 5-vjeçar)

Pedagogu Përgjegjës: Dr. Iv Rokaj     LL.M
Pedagogu i seminareve: Dr. Iv Rokaj     LL.M
Përgjegjësi i Departamentit: Prof. Asoc.Dr. Dorina Hoxha
Numri i krediteve: 3
Semestri i zhvillimit të lëndës: Viti i pestë; Semestri i parë
Forma e kontrollit të njohurive: (kur, si dhe totali i pikëve të vlerësimit)
Vlerësimi përfundimtar i kontrollit të dijes: 100 pikë
Vleresimi i kontrollit te dijeve/ese: 20 pike
Vleresimi i dijeve në kontrollin përfundimtar: 80 pikë
Totali i pikëve për notë kaluese: 41 pikë

Kjo lëndë ka për qëllim të studiojë, analizojë e trajtojë në praktikë disa nga 
aspektet më të rëndësishme, trajtimin e problematikave të cilat përfshijnë 
përdorimin e kompjuterit në kuptimin e tij të përgjithshëm, duke përfshirë 
tabletat e telefonat e gjënerates së fundit “smartphone” dhe kryerjen e 
veprave penale nëpermjet përdorimit të tyre në internet.

Krimi informatik kompjuterik ose e drejta kibernetike ka njohur një përparim 
shumë të madh në ditët e sotme si pasojë e zhvillimit shumë të madh të 
kompjuterit, përdorimit të internetit, transaksioneve financiare online, 
pagesave online, zhvillimit të rrjeteve sociale dhe krijimit të mënyrave të 
reja të përdorimit të rrjetit online e sistemeve kompjuterike

Studentët duhet të tregojnë se kanë kuptuar synimet kryesore të së drejtës 
penale kibernetike në tregun vendas e atë botëror. Studentët duhet të 
zotërojnë njohuri kryesore rreth veprave penale në fushën e kibernetikës 
dhe përdorimit të internetit. Studentët duhet të tregojnë se zotërojnë njohuri 
të thelluara në lidhje me legjislacionin kombëtar dhe atë ndërkombëtar në 
lidhje me këtë fushë.
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PROGRAMI I LËNDËS:

E DREJTË PENALE NDËRKOMBËTARE DHE EUROPIANE

Moduli:  E Drejtë Penale Ndërkombëtare

Titullari/Pedagogu i lëndës:  Prof. As. Jola Bode  
Numri i krediteve: 4
Numri i krediteve për leksionet: 30
Numri i krediteve për seminaret: 12
Orët e studimit individual të studentit: 42
Lloji i lendes: e detyrueshme
Programi i studimit: Program i integruar i studimit në drejtësi
Kodi i lëndës: B
Adresa elektronike: xhafojola@yahoo.com

Përmbajtja e lëndës

Globalizimi është shndëruar tashmë në një realitet mbarëbotëror dhe nuk ka 
kursyer asnjë vend të veçantë pavarësisht shkallës së zhvillimit të tij. Nga 
ana tjetër, fenomenet komplekse me të cilat po ndeshet bashkësia njerëzore 
si krimet kundër paqes dhe sigurisë ndërkombëtare kërkojnë një thellim të 
njohurive dhe studimit të shkaqeve dhe rethanave që i kushtëzojnë si dhe 
mekanizmave shtetërorë e ndërkombëtare të luftës ndaj tyre. Nevoja për 
reagimin e përgjitshëm për këto çështje, të cilat janë sot të gjithë pranuara 
çoi në ngritjen e institucioneve të specializuara pranë organizmave 
ndërkombëtare, të cilët kanë influencuar e nxitur implementimin e një 
kuadri ligjor gati të unifikuar për ndëshkimet penale ndaj fenomeneve të 
mësipërme.

Në përputhje me zhvillimet aktuale, në këtë lëndë studentët do të marrin 
njohuri në lidhje me legjislacionin penal ndërkombëtar si një formë e 
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reagimit të komuniteti njerëzor ndaj krimeve ndërkombëtare. Objekt analize 
do të jenë traktatet, konventat dhe statutet që e përbëjnë këtë legjislacion, 
si dhe raporti i tij me legjislacionin e brendshëm në fushën penale. Institute 
të tilla të së drejtës penale si ekstradimi apo imunitetet do të analiohen ne 
detaje. 

Një vend të veçantë do të ketë trajtimi i krimeve ndërkombëtare, në 
këndvështrimin e analizës juridike dhe jurisprudencës së gjykatave. 
Aspektet teorike do të ilustrohen me çështje të praktikës së gjykatave 
penale ndërkombëtare si dhe atyre të brendshme të cilat kanë patur rëndësi 
në sqarimin e nocionit të krimeve ndërkombëtare, si dhe ndëshkimin e 
autorëve të tyre. 
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PROGRAMI I LËNDËS:

E DREJTË DHE POLITIKË PENALE EUROPIANE

PROGRAM I INTEGRUAR I CIKLIT TË DYTË 
“MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Viti Akademik 2021 - 2022

Pedagogu Përgjegjës: Prof. Asoc. Dr. Besnik ÇEREKJA
Pedagogët e seminareve: Dr. Alban KOÇI  /  Msc. Lulëzim BARJAMEMAJ
Përgjegjëse e Departamentit: Prof. Asoc. Dr. Dorina HOXHA
Numri i krediteve: 8 (tetë)
Semestri i zhvillimit të lëndës: Viti  V-të Semestri I-rë
Forma e kontrollit të njohurive (kur, si dhe totali i pikëve të vlerësimit)
Vlerësimi përfundimtar i kontrollit të dijes: 100 pikë;
Vlerësimi vjetor i kontrollit të dijes/eseve: 20 pikë;
Vlerësimi i dijes në provimin përfundimtar: 80 pikë;
Totali i pikëve për notë kaluese: 45 pikë.

Përmbajtja e lëndës

Përshkrim i shkurtër i lëndës dhe i qëllimeve të saj.

E drejta penale europiane bën pjesë në disiplinat me karakter formues të 
nevojshëm për studentët, e cila synon të thellojë më tej njohuritë në lidhje 
me bazat e një të drejte penale të Bashkimit Europian, e drejtë e cila deri më 
tani është fokusuar në fushën e bashkëpunimit dhe ndihmës së ndërsjellë 
reciproke midis vendeve të ndryshme europiane, në mungesë të një corpus-i 
të mirëfilltë autonom legjislativ. Kjo disiplinë tenton të krijojë një tablo të 
qartë të bazave mbi të cilat po ndërtohet modeli i ri juridik institucional në 
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sektorin e drejtësisë të Bashkimit Europian. 

Në ditët  e sotme, për studentët e drejtësisë të vendeve të Bashkimit 
Europian, studimi dhe njohja e kësaj materie është një domosdoshmëri, një 
imperativ juridik, referuar faktit se integrimi dhe forcimi i institucioneve 
politike të çdo vendi, bashkëshoqërohet me integrimin juridik.

Kufijtë juridike të Europës, janë një pikë e rëndësishme hulumtimi për të 
mbërritur në të përbashkëtën komunitare. Kursi i të Drejtës Penale Europiane 
synon të njohë studentët me elementë thelbësorë e të thelluar të procesit të 
lindjes dhe zhvillimit të institucioneve dhe një të drejte reale europiane. 
Gjatë këtij kursi do të trajtohen sfidat kryesore me të cilat përballet sot 
Bashkimi Europian në fushën e kriminalitetit, sidomos atij të organizuar 
dhe terrorizmit.



63

Guidë për studentët e  Fakultetit të Drejtësisë

PROGRAMI I LËNDËS:

E DREJTË BIZNESI

Lënda synon prezantimin tek studentët të gamës së gjerë ligjore dhe të 
aspekteve të ndryshme me të cilën ndeshet një biznes që operon në vendin 
tonë. Qëllimi kryesor i lëndës është formimi i studentit për t’u përballur 
me problematikat që vijnë nga praktika e të bërit biznes, dhe për këtë 
qëllim, një fokus të veçantë do të ketë praktika gjyqësore shqiptare dhe e 
vendeve të tjera. Lënda trajton aspekte të rëndësishme të lirisë ekonomike 
dhe mbrojtjen e investimeve të personave fizikë dhe juridikë, të cilët 
ushtrojnë aktivitet ekonomik në tregun shqiptar. Lënda synon të formojë 
studentët mbi format e tjera të shoqërive, si shoqëritë e kursim kreditit, 
shoqëritë e bashkëpunimit reciprok, shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor, 
të cilat gjithnjë e më shumë janë prezentë në tregun tonë. Kjo lëndë do 
të studiojë qëllimin që këto shoqëri përndjekin, karakteristikat e tyre, 
dallimi nga shoqëritë tregtare të rregulluara nga ligji “Për tregtarët dhe 
shoqëritë tregtare”, hartimin e statuteve dhe problematikat e lindura nga 
zbatimi në praktikë i këtyre ligjeve. Një hapësirë e veçantë do t’i dedikohet 
sipërmarrjeve të investimeve kolektive, prania e tyre në tregun europian 
dhe perspektivat që ofron tregu jonë. Në këtë lëndë do të trajtohen aspekte 
të mbrojtjes së konkurrencës, pronësisë industriale, të së drejtës fiskale, të 
konsumatorit dhe të drejtës së punës parë në këndvështrimin e ushtrimit 
të biznesit në Shqipëri. Pjesë e kësaj lënde do të jetë edhe roli financues 
i bankave dhe mjetet e pagesës, roli i AMF-së në mbikëqyrjen e tregjeve 
financiare, pajisja e bizneseve me licenca, autorizime dhe leje. Gjithashtu, 
kjo lëndë synon që të pajisë studentët me informacionin e nevojshëm mbi 
kontrata tregtare, si factoring, franchising, leasing, kontratat bankare dhe 
elektronike, që shoqëritë hasin në aktivitetin e tyre të përditshëm. Me këtë 
lëndë studenti do të prezantohet me rëndësinë e prokurimeve publike, 
partneritetin publik privat, me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare, etj. 
Në këtë mënyrë, lënda synon të formojë juristët, avokatët, gjyqtarët dhe 
praktikuesit e tjerë të së drejtës në të drejtën tregtare. 
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PROGRAMI I LËNDËS:

E DREJTA PENALE USHTARAKE

E Drejta Penale Ushtarake, bën pjesë në kuadrin e lëndëve që mbulohen 
nga Departamenti i të Drejtës Penale dhe zhvillohet në semestrin e parë të 
vitit të parë në Masterin Shkencor Profili Penal, në semestrin e dytë të vitit 
të parë në Masterin Profesional Profili Penal, si dhe semestrin e parë të vitit 
të pestë në programin Master i Shkencave në Fakultetin e Drejtësisë. 

Kjo lëndë është relativisht e re dhe synon të japë një informacion sa më 
detajuar në lidhje me legjislacionin në këtë fushë. Hyrja në fuqi e Kodit 
Penal Ushtarak të RSH-së, si një korpus i ndarë nga Kodi Penal (civil), model 
ky i zbatuar pas më shumë se gjashtë dekadash, azhornimi i vazhdueshëm 
i tij në përputhje me aktet ndërkombëtare dhe praktikën gjyqësore, e bën 
të nevojshme studimin e kësaj lënde, duke kontribuar në zbërthimin dhe 
dhënien e koncepteve sa më të sakta, për një kuptim sa më të drejtë të 
dispozitave të këtij kodi, si në pjesën e përgjithshme ashtu edhe në pjesën 
e posaçme të tij, për përgatitjen e studentëve sa më të aftë të fakultetit të 
drejtësisë. Ky kuadër ligjor plotësohet dhe nga aktet ligjore apo nënligjore 
që i referohen në dispozita të veçanta këtij kodi, duke bërë një interpretim 
më të qartë dhe të drejtë të tij.

Në këtë kuadër ndryshime u bënë gjithashtu edhe në legjislacionin 
procedural penal, ku u përcaktua dhe ngritja e gjykatave penale ushtarake 
në shkallë vendi, si i vetmi autoritet gjyqësor në zbatimin e dispozitave të 
KPU dhe dhënien e sanksioneve penale ushtarake. Të gjitha këto, bëjnë 
të nevojshme njohjen dhe zbatimin sa më të saktë të legjislacionit penal 
ushtarak, për përgatitjen e një stafi sa më të aftë gjyqtarësh, prokurorësh 
dhe juristësh të cilët operojnë në këtë fushë. Në këtë këndvështrim, E Drejta 
Penale Ushtarake merr një rëndësi të veçantë. 
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PROGRAMI I LËNDËS:

E DREJTA NDËRKOMBËTARE PRIVATE

Titullari: Prof. As. Dr Ervis Çela
Pedagogu tjeter: Prof.As.Dr  Maks Qoku
Ngarkesa: 4 ECTS
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Sem I, Viti II
Lloji i lëndës: E detyrueshme. 
Programi i studimit: Master Profesional  Civil 
Adresa elektronike e titullarit/pedagogu: ervis.cela@fdut.edu.al.
Kodi i Etikës: Miratuar me Vendim nr. 12, datë 18.04.2011 të Senatit 
Akademik të Universitetit të Tiranës. 

                                                                                                                                   

PËRSHKRIMI I SHKURTËR I LËNDËS

Lënda « E Drejta Nderkombetare Private Proceduriale” është një nga 
disiplinat e reja të së drejtës, është pjesë e së drejtës private  e cila tenton 
të hedhë dritë mbi harmonizimin e të Drejtës Ndërkombëtare Private nga 
Bashkimi Europian, si edhe të shqyrtojë në detaje procedurat ligjore në 
lidhje me përcaktimin e juridiksionit apo edhe ekzekutimit të vendimeve.

Qëllimi i kësaj disipline është tu japë informacion studentëve dhe tu 
zhvillojë atyre llogjikën krahasuese në lidhje me rregulloret dhe parimet e 
Bashkimit Europian në raport me të Drejtën Ndërkombëtare Private.

Problematika lidhur me Juridiksionin dhe kompetencën, duke u dhënë bazat 
e juridiksionit ndërkombtar.

Do trajtohen restet e Juridiksionit të Gjykatave Shqiptare kur mosmarreveshja 
karakterizohet nga elementi i huaj. Konventa e Brukselit e 1968 mbi 
juridiksionin, njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve për cështjet civile dhe 
tregtare. Rregullimi i Juridiksionit dhe njohjes dhe ekzekutimit të vendimeve 
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për cështjet civile dhe tregtare sipas Rregullores së KE Nr.44/2001 e datës 
22.12.2000 mbi “Juridiksionin, Njohjen dhe Ekzekutimin e Vendimeve për 
Çështjet Civile dhe Tregtare” (Rregullorja Bruksel I), dhe raporti i saj me 
Konventen e Brukselit të vitit 1968.

Konventa e Luganos 1988, e riparë nga Konventa mbi juridiksionin, njohjen 
dhe ekzekutimin e vendimeve te huaja në cështjet civile dhe tregetare, 
30 tetor 2007. Konventa e Hages ‘Për marrjën e provave jashtë shtetit 
në cështjet civile ose tregetare’, 18 mars 1970, Sherbimi i dokumenteve, 
Procedura e marrjes së provave nga nënpunes diplomatike, konsullorë dhe 
komisionerë. Si dhe problematika që lidhen me klauzolën arbitrale etj.
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PROGRAMI I LËNDËS:

JURIDIKSIONET PENALE NDËRKOMBËTARE

Për studimet e ciklit të dytë
Master Profesional në të Drejtë Penale

Viti Akademik 2020-2021

Pedagogu/ia përgjegjës (e):    Prof. Asoc. Jola Bode  
Pedagogu/ia  i/e seminareve :    Dr. Ela Podgorica
Numri i krediteve:    6
Semestri i zhvillimit të lëndës:   Semesri II
Lloji i lendes:  Lende e formimit special, me zgjedhje

Përmbajtja e lëndës

Lenda synon të japë informacion mbi veprimtarinë e gjykatave penale 
ndërkombëtare si dhe parimet e funksionimit dhe vendimmarrjes së tyre. 
Objekt analize do të jenë konventat, statutet dhe rregullat e procedurës si 
pjesë e legjislacionit penal ndërkombëtar që përbëjnë burim për zhvillimin 
e veprimtarisë së gjykatave penale ndërkombëtare dhe administrimin e 
drejtësisë penale në nivel ndërkombëtar. 

Aspektet teorike do të ilustrohen me çështje të praktikës së gjykatave 
ndërkombëtare si dhe atyre të brendshme të cilat kanë pasur një rëndësi 
të veçantë në sanksionimin e standardeve të drejtësisë penale në rang 
ndërkombëtar. Jurisprudenca e gjykatave penale ndërkombëtare do të 
trajtohet ne veçanti në këndvështrimin e ndikimit të praktikës gjyqësore në  
sanksionimin e standardeve të drejtësisë penale.

Në kuadrin e standarteve të drejtësisë penale objekt trajtese do të jenë 
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disa aspekte kryeore që përbëjnë pjesë të standarteve të drejtësisë penale 
si, instituti i mbrojtjes, garantimi i të drejtës së mbrojtes në gjykimet 
ndërkombëtare, mbrojtja e të drejtave të të akuzuarit në procesin penal, 
mbrojtja e viktimave në të drejtën bashkohore penale. 

Objektivat e lëndës

Përmbajtja e lëndës i aftëson studentet në një kuptim më të gjerë të 
standarteve të drejtësisë penale në plan ndërkombëtar si dhe rolit të 
gjykatave ndërkombëtare në zhvillimin e tyre. 

Në përfundim të kursit studentët do të krijojnë një botëkuptim dhe nivel të 
njohurive të nevojshme mbi standardet e drejtësisë penale, sfidat që lidhen 
me administrimin e drejtësisë penale, njohjen me të thellë të jurisprudencës 
gjyqësore në rang ndërkombëtar, standardet e respektimit të të drejtave 
dhe lirive themelore në procesin penal si dhe tendencat e harmonizimit të 
legjislacionit penal në rang ndërkombëtar. 

Klinika e Ligjit eshte lende qe pajis studentet e Fakultetit te Drejetesise 
me njohuri dhe shprehi praktike, ne zgjidhjen e çeshtjeve, marrjen 
e dokumentave nga institucione te administrates publike, dhenien e 
opinioneve juridike, dhe konsulenses falas per shtresa ne nevoje! Ne te 
zhvillohen praktika profesionale per studente dhe operatore te sistemit te 
drejtesise, ne funnksion te persosjes se aftesive praktike! Klinika Penale 
zhvillon cikle antikorrupsion per evidentimin dhe studimin e situatave 
te tilla! Zhvillon dhe aktivitete Steet Law ne esukimin e komunitetit me 
shprehi e koncepte juridike per tema me aktualitet shoqeror , e interes ne 
fusha te ndryshme
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LËNDA “E DREJTË ZGJEDHORE”

Titullari /pedagogu i lëndës:  Dr. Nadia RUSI
Numri i krediteve:  4 ECTS, 45 orë mësimore në klasë, 30 orë leksion 
dhe 15 orë seminar, 
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti 2/ semestri 2
Lloji i lëndës: Me zgjedhje
Programi i studimit: Program i Integruar Master Shkencor ne Drejtesi 
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: 
nadia.rusi@fdut.edu.al

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 

Lënda «E drejtë zgjedhore”, zhvillohet si një lëndë me zgjedhje në 
programin bachelor, viti II, semestri i dytë. Objekti i saj shtrihet në studimin 
e instrumentave ligjore dhe institucionale që rregullojne të drejtën për të 
votuar dhe procesin zgjedhor në Shqipëri. Përmes këtij kursi studentët do të 
njihen dhe do të kuptojnë më mirë karakteristikat e të drejtës së votës si një 
mjet i ushtrimit të vullnetit në një shtet demokratik, teknikat e administrimit 
të procesit zgjedhor si dhe institucionet që marrin pjesë në këtë proces.

Ky kurs do të kontribuojë në thellimin e njohurive të studentëve në lidhje 
me historikun e proceseve zgjedhore në Shqipëri, parimeve themelore 
mbi të cilat mbështetet e drejta e votës si dhe procesin e administrimit të 
zgjedhjeve në Shqipëri duke njohur dhe ekpseriencën e vendeve të tjera. Ky 
kurs gjithashtu do t’i kushtojë rëndësi trajtimit të teknikave të aritmetikës 
zgjedhore në një kënvështrim krahasimor dhe historik për të kuptuar më 
mirë se cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e secilës teknikë në kuadër 
të përfaqësimit të drejtë të vullnetit të popullit. Një pjesë e vecantë e lëndës 
do t’i kushtohet studimit të Komisionit Qëndror Zgjedhor si institucioni i 
posacëm në funksion të administrimit të procesit zgjedhor. 

Po kështu, në lëndën “E drejtë Zgjedhore” studentët do të kenë mundësi të 
thellojnë njohuritë e tyre në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare 
në lidhje me konceptet e fushatës zgjedhore, rolit të medias në këtë fushatë 
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dhe financimit të zgjedhjeve. Në përputhje me zhvillimet gjithnjë e më të 
mëdha në fushën e teknologjisë zgjedhore, kjo lëndë do t’i ofrojë mundësinë 
cdo studenti për t’u njohur me format e ndryshme të votimit në mënyrë që 
ata vetë të mund të përcaktojnë se cila do të ishte forma më e përshtatshme 
e votimit në Shqipëri. Vëmëndje do t’i kushtohet gjithashtu edhe studimit 
të formave të ushtrimit të demokracisë së drejtpërdrejtë dhe përfaqësuese të 
referendumit dhe iniciativës ligjvënëse. 

Përgjatë lëndës “E drejtë zgjedhore” studentët do të studiojnë në mënyrë të 
thelluar legjislacionin e posacëm që rregullon të drejtën e votës dhe procesin 
zgjedhor në Shqipëri (Kodi Zgjedhor) dhe jurisprudencën gjyqësore në këtë 
fushë, por gjithashtu do të ekspozohen edhe ndaj modeleve legjislative më 
të përparuara në fushën e zgjedhjeve , duke nxitur debatin dhe të menduarit 
kritik në drejtimet në të cilat drejtësia duhet të përmirësohet për të garantuar 
standartet demokratike të ushtrimit të kësaj të drejte. 

KONCEPTET THEMELORE: 

1. E drejta e votës/parimet themelore

2.Procesi zgjedhor/administrimi

3.Format e votimit

4.Aritmetika elektorale

5.Sistemet zgjedhore

6.Financimi i partive politike/fushatat zgjedhore

7.Kuotat gjinore

8.Organet e administrimit të zgjedhjeve
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LËNDA: “TEKNIKË LEGJISLATIVE”

Titullari /pedagogu i lëndës:  Dr.Entela Nikaj
Përgjegjëse Departamentit i së Drejtës Publike: 
Prof. Asoc. Dr. Kristinka Jançe
Numri i krediteve:  4 kredite
Numri i orëve për leksionet: 4 kredite (30 orë leksione 15 orë seminare)
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti 2/ semestri 2
Semestri i zhvillimit të lëndës: Semestri i Dyrë (Studime Program i 
Integruar, Cikli i Dytë)

Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës:  entela.nikaj@
unitir.edu.al / entela.nikaj@fdut.edu.al

Përshkrimi i shkurtër i lëndës dhe i qëllimeve të saj

Kursi synon të përfshij të gjithë rregullat dhe sugjerimet për shkrimin teknik 
të teksteve ligjore dhe akteve juridike mbi të cilat bazohen në veprimtarinë 
e tyre ligjore të gjitha subjektet që kujdesen për përpunimin teknik të akteve 
juridike (pushteti egzekutiv, pushteti legjislativ dhe te gjtha institucionet e 
tjera normative). Teknika legjislative përfshin të gjitha aktivitetet që kanë 
të bëjnë me transformimin e politikave të qeverisë në akte të detyrueshme 
ligjore të aplikimit të përgjithshëm, si dhe aktet ligjore që kanë të bëjnë 
me organizimin e brendshëm dhe funksionimin në kuadër të administratës 
publike. Teknika legjislative si çdo formë tjetër e hartimit ligjor është një 
mjet i institucionalizuar i komunikimit. 

Teknika legjislative është një art, jo një shkencë. Një projekt-ligj, rezulton i 
hartuar mirë nga njohja e plotë e temës, vëmendja e kujdesshme ndaj detajeve 
dhe respektimi i parimeve të tilla, si thjeshtësia, qartësia dhe organizimi i 
mirë. Parimet që udhëheqin teknikën legjislative mund të konsiderohen si 
rregullat më elementare, me të cilat duhet të përputhet hartimi i çdo norme, 
pavarësisht nga pikësynimi ose subjektit. Synimi kryesor i këtyre parimeve 
është cilësia e lartë e testit ligjor.
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Konceptet baze që duhet të dije studenti

Kursi synon të mbulojë në mënyrë të ekuilibruar të gjitha çështjet më 
domethënëse të procesit të hartimit të teksteve me karakter normativ. 
Parimet e teknikës legjislative mund te konsiderohen si rregullat më 
elementare, me të cilat duhet të përputhet hartimi i çdo norme, pavarësisht 
nga pikësynimi ose subjekti. Qëllimi kryesor i këtyre parimeve është cilësia 
e lartë e tekstit ligjor si dhe aspekti i gjuhës normative. Ndonëse secili prej 
nesh shkruan në një mënyrë të veçantë, ka një stil të tij individual. Gjatë 
hartimit të një teksti duhet t’u përmbahesh disa rregullave të caktuara 
gjuhësore me një shkathtësi, e cila kryesisht fitohet me anë të përvojës. 
Nuk ka ndonjë mënyrë të saktë universale për hartimin e legjislacionit, por 
ka stile dhe forma të pëlqyera, të cilat e udhëheqin hartuesin në mënyrë 
që produkti përfundimtar të adresojë dhe të nënvizojë çështjet e politikave 
në mënyrë të qartë, koncize dhe efektive1. Parimi themelor i hartimit 
modern të legjislacionit është të shkruhet në mënyrën sa ma maksimalisht 
kuptueshmërie për lexuesin Gjuha e ndërlikuar dhe tejet ligjore duhet të 
shmanget, sepse nuk është e kuptueshme për njerëzit që nuk kanë njohuri 
në këtë lloj fushe. 

1 E. Albanesi, Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale, Napoli, 2013 
G. Amato, Principi di tecnica della Legislazione, in M. D’Antonio (a cura di) Corso di studi 
superiori legislativi, 1988-1989”, Padova, 1990
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LËNDA: E DREJTA KUSHTETUESE E KRAHASUAR

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.Dr. Aurela Anastasi (Akademike e 
Asociuar), Doc.Dr. Erind Merkuri, Doc.Dr. Adea Pirdeni 
Ngarkesa: 4 ECTS, 30 orë leksion, 12 ore sem.58 orë jashtë auditorit) 
Tipologjia e lëndës: Integruar/nderdisiplinore (C)
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti i dytë, semestri i dytë
Lloji i lëndës: Me zgjedhje
Programi i studimit: Programi i integruar i ciklit të dytë 
Kodi i lëndës: 
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: aurela.anastasi@
fdut.edu.al, erind.merkuri@fdut.edu.al, adea.pirdeni@fdut.edu.al. 

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 

E drejta Kushtetuese e krahasuar zhvillohet si një kurs me zgjedhje në 
programin e integruar në Drejtësi. Objekti i saj shtrihet në studimin e 
krahasuar të modeleve të drejtësisë kushtetuese dhe të konstitucionalizmit 
të krahasuar. Lënda zhvillohet përmes trajtimit të rasteve nga praktika të 
gjykatave kushtetuese të disa vendeve, përfshirë atë të Shqipërisë, si dhe të 
Gjykatave ndërkombëtare. Qëllimi është që studentët të njihen me arsyetimin 
e gjykatave për çështje të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore, për 
zgjidhjen e konflikteve, raportet midis të drejtave dhe midis pushteteve, 
duke vështruar universalizimin e parimeve të mëdha të konstitucionalizmit.

KONCEPTET THEMELORE: 
1. Njohja me modelet më të rëndësishme të kontrollit kushtetues në botë.
2. Njohja e arsyetimit kushtetues në mënyrë të krahasuar. 
3. Studimi i jurisprudencës më të rëndësishme ndërkombëtare që lidhet me 

mbrojtjen e të drejtave të Njeriut dhe të parimeve të konstitucionalizmit.
4. Aftësimi për të punuar në mënyrë të pavarur tema dhe ese rreth 

çështjeve të mësipërme.
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a) Literatura bazë e detyrueshme: 

1.  Aurela Anastasi, “E drejta Kushtetuese e Krahasuar”, (Raste nga 
Praktika Kushtetuese dhe Leksione për studentët e Drejtësisë), Tiranë, 
2009

2.  “Të drejtat Kushtetuese në interpretimin e Gjykatës së Lartë të SHBA-
së. Vendime të Përzgjedhura”, Tiranë, 2012.

3.  A. Anastasi, E. Mërkuri, A. Pirdeni, “Gjykimi dhe Arsyetimi 
Kushtetues”, Cikël leksionesh për studentët e drejtësisë. 

b) Literatura e rekomanduar:

1.  Kristaq Traja, “Drejtësia Kushtetuese”, Tiranë, 2000
2. Sokol Sadushi, “Drejtësia Kushtetuese ne zhvillim”, Tiranë, 2011
3. Luan Omari, “Shteti i së Drejtës”, Tiranë, 2002
4. Xhezair Zganjori, “Demokracia dhe Shteti i së Drejtës”, Tiranë, 2004
5. Luan Omari, “Ndarja e pushteteve dhe pavarësia e institucioneve 
kushtetuese
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LËNDA: AVOKATIA DHE NOTERIA

Titullari /pedagogu i lëndës: Dr. Erida Pejo 
Programi i Studimit: Programi i Integruar 5 vjeçar;
Master Shkencor & Profesional Publik, niveli II. 

Përshkrimi i Lëndës:

Kursi i “Avokatia dhe Noteria” është një disiplinë e rëndësishme, 
e cila ndihmon studentët në formimin e tyre akademik dhe profesional, 
nëpërmjet trajtimit dhe analizës së parimeve esenciale në ushtrimin e 
profesioneve të lira ligjore. Kjo lëndë i shërben studentëve për të krijuar 
një panoramë të qartë mbi mënyrën e funksionimit të këtyre veprimtarive 
juridike, profesione të cilat rregullohen me ligje të veçanta. 

Kursi fokusohet kryesisht në trajtimin teorik, duke ndërthurur të 
drejtën si koncept abstrakt me përcaktimet ligjore konkrete që këto ligje 
ofrojnë. Nëpërmjet këtij kursi synohet që studentët të njihen me cështje 
esenciale si: rëndësia e profesioneve të lira të Avokatisë dhe Noterisë në 
një shtet demokratik dhe të së drejtës; dallimi midis këtyre dy profesioneve 
dhe origjina e tyre; kriteret për t’u bërë Avokat dhe Noter; dallimi midis 
Noterit latin dhe Noterit në sistemin common law të së drejtës; kuptimi dhe 
rëndësia e aktit noterial dhe dallimi i tij nga aktet e tjera publike e private; 
si dhe një sërë cështjesh të tjera fondamentale që lidhen ngushtësisht me 
profesionet e lira ligjore.
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LËNDA: SISTEMI I RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË 
PALUAJTSHME

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.Asoc.Dr. Enkeleda  Olldashi & 
Dr. Elona Saliaj
Ngarkesa: 4 ECTS (30 orë leksione dhe 12 orë seminare)
Tipologjia e lëndës: Me zgjedhje
Viti akademik: Viti II/Semestri 2 
Programi i studimit: Program i integruar i ciklit të dytë

PËRSHKRIMI I LËNDËS: Pasuritë e Paluajtshme dhe Sistemi i 
Regjistrimit të tyre në Republikën e Shqipërisë zhvillohet si lëndë me 
zgjedhje për studentët e vitit te dyte të Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti 
Tiranë. Objekti i studimit të kësaj lënde është analiza dhe pasqyrimi i 
detajuar i regjistrimit të pronës në sistemin e regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme në Shqipëri, si dhe mënyrën e proçedimit të tyre. Në fokus të 
trajtimit të saj, mbetet vështrimi institucional, organizativ e administrativ i 
institucionit të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. 

OBJEKTIVAT E LËNDËS:   

1. Njohuri mbi historikun dhe evoluimin e pasurive të paluajtshme.

2. Njohuri mbi konceptin e vlerës ekonomike të titullit juridik si dhe 
ligjshmëria e tij praktike.

3. ZRPP - Struktura, funksionimi, menaxhimi dhe lidhja me organet 
apo agjensitë e tjera juridike.

4. Njohuri mbi mekanizmat, mënyrat e format ligjore-administrative 
të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, si dhe përcaktimet e 
diapazoneve juridiko-ekonomike të titujve juridikë.  

5. Vështrim krahasues i sistemit të regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme me sisteme të tjetra Europiane.
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LËNDA: MBROJTA KUNDËR DISKRIMINIMIT

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Oriona Muçollari

Lëndë me zgjedhje: 

Lënda “Mbrotja kundër diskriminimit” zhvillohet si një lëndë me zgjedhje, 
pranë Departamentit të së Drejtës Publike, në programin e integruar, nga 
pedagogu Prof. Asoc. Oriona Muçollari. Konventat ndërkombëtare dhe 
evropiane për të drejtat e njeriut përfshijnë të drejtën e mosdiskriminimit. 
Vendet në Ballkan kanë futur ligje të veçanta që mbrojnë dhe parandalojnë 
diskriminimin dhe kanë themeluar organe të pavarura që mbrojnë dhe 
parandalojnë diskriminimin. Ngadalë po evoluon një sistem parandalimi 
dhe mbrojtja nga diskriminimi, i cili përfshin një gamë të gjerë aktorësh 
që konkurrojnë si dhe bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. Një detyrë kryesore 
e këtij sistemi është të garantojë aksesin në drejtësi për individët që kanë 
përjetuar diskriminim dhe duke i mbështetur ata në marrjen e të drejtave 
të tyre. Është e domosdoshme që fakultetet juridike të mbështesin këto 
zhvillime politike dhe shoqërore, duke u dhënë mundësi studentëve të ligjit 
që të zhvillojnë njohuri specifike, shkathtësi dhe mirëkuptim për mbrojtjen 
kundër diskriminimit, si dhe njohuri praktike se si të reagojnë në incidente 
diskriminuese dhe të mbështesin viktimat e diskriminimit. Një kurs për 
mbrojtjen ligjore nga diskriminimi pikërisht do të shërbejë për të adresuar 
nevojat specifike të institucioneve më të larta të arsimit ligjor, profesioneve 
ligjore më të rëndësishme dhe organizatave të tyre, si dhe autoriteteve 
shtetërore. Për të mbështetur në mënyrë efektive dhe efikase mbrojtjen 
ligjore kundër diskriminimit, lënda do të kombinojë teorinë dhe praktikën, 
do të integrojë qasjet ndërdisiplinore dhe do të mbështesë zhvillimin e një 
kulture të të drejtave, standardeve të larta të integritetit të profesionistëve 
ligjorë dhe promovimin e respektit për diversitetin.

Konceptet themelore që trajton kjo lëndë dhe me të cilat studentët pajisen 
janë: Aftësi praktike në aplikimin dhe interpretimin e dispozitave ligjore 
për mbrojtjen dhe parandalimin e diskriminimit ; Aftësia për të njohur 
diskriminimin; Aftësi për të përdorur të dhëna statistikore; Aftësia për të 
reaguar ndaj incidenteve diskriminuese dhe për të mbështetur viktimat 
e diskriminimit; Aftësia për të luftuar në mënyrë efektive kundër 
diskriminimit; Shkrim ligjor; (Vetë) mendim kritik dhe aftësi sociale; Aftësi 
kërkimore; Hulumtimi ligjor.
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LËNDA: E DREJTË BANKARE

PROGRAMI I LËNDËS (I SHKURTUAR)
1. Titulli i Lëndës E Drejtë Bankare
2. Titullari i Lëndës Dr. Anisa Angjeli, Dr. Kristaq Gjyli

3. Ngarkesa e 
Mësimore

3.1 BCTS 4
3.2 Orët Javore në Auditor 2
3.3 AktiviteteMësimore

3.3.1. Leksione 30 orë
3.3.2. Seminar
3.3.3. Projekte, Detyra 

Shtëpie
3.3.4. Studim Individual

4. Viti Akademik/ 
Semestri

Viti II, Semestri II

5. Tipologjia e 
Lëndës

Fakultative

6. Programi i 
Studimit

Programi i Integruar

7. Email i Titullarit 
të Lëndës

anisa.angjeli@fdut.edu.al

8. Përshkrimi i 
Lëndës

E Drejat Bankare ka për qëllim, përgatitjen e 
studentëve për të qenë qytetarë të informuar 
në aspektin e funksionimit të sistemit bankar 
shqiptar, por edhe funksionimin e sistemit 
bankar europian, si dhe vendosjen e këtyre 
sistemeve mbi baza krahasuese duke evidentuar 
ngjashmëritë dhe dallimet.
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9. Përmbledhja e 
Lëndës

Java I –  HyrjenëtëDrejtëBankare
Java II – Normativat bankare të BE-së
Java III –Aktiviteti bankar dhe funksionet e 
bankave
Java IV – KontratatBankare
Java V – Institucionetndërkombëtarebankare
Java VI – Shërbimetbankare
Java VII – Banka Qëndrore e Shqipërisë dhe 
sistemi bankar shqiptar
Java VIII- Marrëdhëniet e bankës së shqipërisë 
me institucionet e tjera shtetërore
Java IX–Roli dhe Autoriteti Mbikëqyrës i 
Bankës Qëndrore ndaj subjekteve bankare dhe 
finanaciare
Java X  – Organizimi dhe funksionimi I shërbimit  
ligjor në Bankën e Shqipërisë
Java XI –Banka e Shqipërisë:
Konfidencialitet dhe transparencë
Java XII – Përfaqësimi I Bankës së Shqipërisë 
pranë organeve gjyqësore
Java XIII – Kodi I Etikës në Bankën e Shqipërisë
Java XIV –Banka e Shqipërisë dhe proçesi i 
ntegrimit europian
JavaXV– Banka Qëndrore Euopiane – vështrim 
krahasues

10. Literatura Autori, Viti, Titulli, Botuesi

10.1. Bazë e 
Detyrueshme

1. Leksionetëpërgatitura

10.2. E 
Rekomanduar

	E drejtabankare, ErgysMisha, 2010
	Banka QëndroreEuropiane-Eurosistemi, 

European Central Bank, 2011
	Banka e Shqipërisë, Banka jonëQëndrore, 

Banka e Shqipërisë, AdelPrint, 2010
	Simbolika e KartmonehaveShqiptare, 

Banka  Shqipërisë, AdelPrint
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LËNDA: E DREJTË MJEDISI 

Titullari /pedagogu i lëndës:  Dr. Erjon Muharremaj
Ngarkesa: 4 ECTS, 42 orë mësimore në klasë, 30 orë leksion dhe 12 orë 
seminar, 58 orë jashtë auditorit) 
Tipologjia e lëndës: C 
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti i dytë, semestri i dytë
Lloji i lëndës: LMZ
Programi i studimit: Programi i integruar i ciklit të dytë 
Kodi i lëndës: 
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: erjon.
muharremaj@fdut.edu.al 

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 

E Drejta e Mjedisit zhvillohet si lëndë me zgjedhje për studentët e vitit të 
dytë të Fakultetit të Drejtësisë Tiranë. Objekti i studimit të kësaj lënde është 
tërësia e parimeve, institucioneve, akteve ligjore e nënligjore në mbrojtje të 
mjedisit. Lënda zhvillohet përgjatë simestrit të dytë, të cilat janë fakultative.                                     

KONCEPTET THEMELORE:

- Njohuri mbi legjislacionin dhe institucionet vendase në fushën 
mjedisore

-  Njohuri mbi zbatueshmërinë e marrëveshjeve ndërkombëtare 
mjedisore në Shqipëri

-  Njohuri mbi mekanizmat mbrojtës kombëtarë për ruajtjen e mjedisit.

a) Literatura bazë e detyrueshme: - “E drejta ndërkombëtare dhe 
legjislacioni shqiptar për mbrojtjen e mjedisit”, Ejon Muharremaj, Shtëpia 
botuese “Mirgeeralb”, 2015.

b) Literatura e rekomanduar:

«E drejta për t’iu drejtuar gjykatës për çështje mjedisore – Vlerësim për 
zbatimin në Shqipëri », Botim i REC Shqipëri, 2010



83

Guidë për studentët e  Fakultetit të Drejtësisë

Akte Ligjore Mjedisore në Shqipëri nr.1 (1990-2000), Botime të REC

Akte Ndërkombëtare Mjedisore nr.2 (konventat), Botime të REC

Akte Ligjore Mjedisore në Shqipëri nr.3 (2000-2003), Botime të REC

Akte Ligjore Mjedisore në Shqipëri nr.4 (2004-2006), Botime të REC

Akte Ligjore Mjedisore në Shqipëri nr.5 (2007-2009), Botime të REC

Faqe interneti me botime, studime, informacione të institucioneve 
shqiptare të rekomanduara nga pedagogu i lëndës në varësi të temave 
konkrete të leksioneve dhe të përditësuara nga viti në vit.
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LËNDA: SHKRIM DHE ARSYETIM LIGJOR

Pedagogu/titullari lëndës: Prof. Asoc. Dr. Mirela Bogdani, 
        LLM Monika Canco

Kursi ‘Shkrim dhe Arsyetim Ligjor’ ofrohet si lëndë me zgjedhje në 
semestrin e dytë të vitit të dytë të Programit të Integruar të Ciklit II ‘Master 
i Shkencave në Drejtësi’ në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. 
Ky kurs përqëndrohet në studimin dhe zbatimin e teknikave kryesore 
përshkrimin, bazuar në arsyetimin ligjor. Kursi është një prezantim 
teorik dhe praktik (për shkak të njohurive ligjore bazike të studentëve të 
fituara nga viti i parë) i modeleve dhe praktikave më të mira të shkrimit 
dhe arsyetimit ligjor, kryesisht të vendeve anglo-saksone.Janë marrë për 
bazë kryesisht këto modele pasi i kanë kushuar një rëndësi të veçantë në 
kurrikulat e tyre mësimore këtyre çështjeve, bazuar kryesisht në metodën 
IRAC dhe CRAC. Kursi gjithashtu orienton mjaft mirë studentët në 
teknikat e hartimit të dokumentave ligjore si kërkesë-padi, letrat drejtuar 
klientëve, memorandumet ligjore dhe aftëson ata në teknikat e analizave 
ligjore nëpërmjet evidentimit dhe mbledhjes së fakteve, parashtrimit 
të tyre në mënyrë të shkruar, përzgjedhjen e bazës ligjore, analizës së 
përputhshmërisë së fakteve me bazën ligjore dhe arritjen e konkluzioneve 
për zgjidhjen e çështjeve.

Studimif okusohet fillimisht në diferencimin e llojeve të shkrimit ligjor, duke 
përcaktuar karakteristikat dhe dallimet ndërmjet shkrimeve si: Kërkesat 
drejtuar Gjykatës, Aktet që harton gjykata, Aktet që hartojnë e paraqësin 
palët dhe ekspertët para gjykatës, Vendimet e Gjykatës dhe dokumentat 
e tjera me natyrë ligjore. Artit të shkrimit ligjor (duke përfshirë këshilla 
të përgjithshme, rregullat gramatikore dhe rëndësinë e tyre në një shkrim 
ligjor, përdorimin e emrave, foljeve, mbiemrave, ndajfoljeve, rregulla 
specifike që duhen mbajtur parasysh në një shkrim ligjor etj.) i kushtohet 
një rëndësi e veçantë në këtë kurs. Fokusi zhvendoset tek stili në një shkrim 
ligjor- ishoqëruar me ushtrime praktike, përdorimi i paragrafëve, rëndësia 
e fakteve, analiza e tyre dhe rregulat e intervistimit të klientit etj. Ky kurs 
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i kushton një hapësirë të veçantë identifikimit dhe analizës së bazës ligjore 
dhe fakteve nëpërmjet metodave IRAC dhe CRAC, duke përcaktuar hapat 
dhe karakteristikat për secilën metodë. Pas përfundimit të fazës së njohurive 
teorike dhe ushtrimeve praktike lidhur me secilënngatemat e mësipërme, 
kursi përqëndrohet në aplikimin në praktikë të njohurive nëpërmjet hartimit 
të lertave ligjore drejtuar klientëve, të kërkesë padive drejtuar Gjykatës dhe 
të memo-veligjore sipas metodave IRAC ose CRAC. 

Mësimdhënia bazohet kryesisht në dhënien dhe prezantimin e leksioneve 
nga pedagogu titular dhe prezantimeve të punëve nga studentët. Ndërkohë 
që çdo leksion përfshin edhe debatin me studentë, rolin e tyre aktiv 
në diskutime dhe dhënien e rasteve konkrete nga praktika gjyqësore 
kombëtare dhe ndërkombëtare apo edhe prezantimin nga vetë studentët 
të rasteve ligjore me të cilat ata janë përballuar apo kanë informacion. 
Dy leksione i janë dedikuar prezantimit në klasë të Letrave drejtuar 
Klientëve dhe Memorandumeve Ligjore, të cilat përgatiten nga puna në 
grup e studentëve, në formën e detyrave tëkursit, dhejanëgjithashtupjesë e 
vlerësimitpërfundimtartëlëndës.

Studentët informohen dhe inkurajohen që gjatë zhvillimit të kursit të 
Shkrimit dhe Arsyetimit Ligjor të kenë kontaktojnë profesionistë të së 
drejtës si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat, në mënyrë të veçantë 
avokatë, dhe nëse është e mundur gjatë kohës së pushimeve të ndjekin stazhe 
pranë tyre, që të kenë një qasje sa më konkrete të profesionit dhe çështjeve 
që lidhen me shrimin dhe arsyetimin ligjor. Nëse kursi ka një numër të 
vogël studentësh organizohen vizita në  Gjykatën e  Shkallës së Parë Tiranë 
për të ndjekur nga afër një seancë gjyqësore, dhe nëse numri i studentëve 
është i madh, u rekomandohet që të ndjekin online proceset gjyqësore që 
zhvillohen në Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut. Në vijim të 
kësaj qasje, përgjatë gjithë kursit por edhe në vazhdimësi të studimeve për 
drejtësi, studentët orientohen të ndjekin filma/seriale me natyrë ligjore, pasi 
ndihmohen me modele konkrete për teknikat e mbrojtjes në sallën e gjyqit 
dhe të arsyetimit ligjor.    
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PROGRAMI I INTEGRUAR 

TITULLI I LËNDËS:

MARRËDHËNIET E PUNËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE  

PEDAGOGE E LËNDËS: Prof. Dr. Eralda (Methasani) Çani, titullari i 
lëndës

‘Marrëdhëniet e Punës në Administratën Publike’ zhvillohet si një lëndë 
me zgjedhje në programin e integruar 5 vjeçar të ciklit të dytë, si lëndë 
e organizuar nga Departamenti i së Drejtës Publike. Objekti i saj shtrihet 
në studimin e tërësisë së normave që rregullojnë një aspekt me shumë 
rëndësi të së drejtës publike në përgjithësi, e më konkretisht të së drejtës 
administrative dhe asaj të punës në një sektor të posaçëm siç është ai i 
administratës publike. Kuadri rregullator për aspekte të tilla si rekrutimi 
përmes transparencës, konkurrencës, meritokracia, menaxhimi i burimeve 
njerëzore, përfshirë edhe aspekte financiare, karriere, qëndrueshmërie, por 
edhe përfundimi i marrëdhënieve të punës në administratën publike, paraqet 
rëndësi të madhe për vetë ndikimin që ka administrata publike në jetën e 
vendit. Studimi i këtyre aspekteve, përfshirë analizën e avantazheve dhe 
disavantazheve të rregullave të përshtatura, është në bazë të kësaj lënde, e 
cila është organizuar si një lëndë me bazë analizën shkencore të të gjitha 
aspekteve themelore të përmendura. Lënda është hartuar si një analizë në 
vështrim krahasues me vende të rajonit dhe vende të BEsë. Zhvillime të 
avancuara  të jurisprudencës së gjykatave vendase, Gjykatës Evropiane 
të të Drejtave të Njeriut dhe Gjykatës Evropiane të Drejtësisë janë pjesë 
themelore në të. Lënda zhvillohet përmes leksioneve dhe seminareve të 
bazuara në metoda ndëraktive ku studentët kanë një rol parësor në kërkimin 
shkencor dhe prezantimin e gjetjeve përkatëse.
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LËNDA: INSTITUTET POLITIKO-JURIDIKE NË MESJETË 
DHE E DREJTË ZAKONORE SHQIPTARE

 
Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.Asoc.Dr. Kristinka Jance 
Ngarkesa: 4 kredite, 42 orë mësimore në klasë, 30 orë leksion dhe 12 orë 
seminar, 58 orë jashtë auditorit) 
Tipologjia e lëndës: Me zgjedhje, kategoria C
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti i dytë, semestri 1
Lloji i lëndës: Me zgjedhje
Programi i studimit: Programi i integruar i ciklit të dytë 
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: k.jance@yahoo.it

Përmbledhje:  Lënda “Institutet politiko-juridike ne mesjete dhe e drejte 
zakonore shqiptare”, zhvillohet si një lëndë me zgjedhje në programin e 
integruar të ciklit të dytë. Objekti i saj shtrihet në studimin e Instituteve 
të Shtetit dhe së drejtës shqiptare në periudhën e mesjetës, duke analizuar 
vecanërisht dhe përvojën juridike të vendit tonë si në fushën civile 
dhe penale, në këtë kohë. Periudha e mesjetës ka një rëndësi të vecantë 
për historinë e Shtetit dhe së Drejtës, edhe për shkak të konkluzionit të 
rëndësishëm të nxjerrë nga historiografia shqiptare, se deri në fillimin e 
shek. XV, Shqipëria nga pikëpamja ekonomiko-shoqërore dhe kulturore 
ecte me ritme të barabarta me vendet e tjera të zonës ballkanike-adriatike 
dhe ajo prapambetje e theksuar, që u përvijua në shekujt e mëvonshëm, ishte 
rrjedhojë e shkatërrimeve të pushtimit osman. Gjithashtu objekt i studimit 
të lëndës ëshë e drejta zakonore shqiptare si një monument madhështor 
kulturor dhe juridik i vendit tonë, dhe institutet e saj të së drejtës civile dhe 
penale. 

Qëllimi i këtij kursi është që të aftësojë studentin në njohjen e instituteve 
politike dhe juridike të shtetit shqiptar në etapat kryesore që ai ka kaluar 
në mesjetë. Konkretisht studenti do të njihet në mënyrë të thelluar me 
organizimin shtetëror i lidhur ngushtë me superstrukturën ekonomike 
fudale, llojet e së drejtës, që kanë vepruar paralelisht në këtë kohë si: e 
drejta Bizantine, e drejta kishtare dhe e drejta zakonore shqiptare. Do të 
njihet edhe me përvojën juridike nëpërmjet analizës së akteve të shumta 
juridike të arritura nëpërmjet burimeve arkivore si: traktate ndërkombëtare, 
kontrata të llojeve të ndryshme, krisovula, akte noteriale etj.
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KONCEPTET THEMELORE: 
1. Si bazë e studimit të saj janë institutet shtetërore qendrore dhe lokale në 
mesjetë.
2. Studimi i lëndës do të përfshijë  dhe analizën e llojeve të së drejtës së 
drejtës në këtë hark kohor deri në pushtimin turk., si dhe institutet juridike 
civile dhe penale.  

3. Bazë e lëndës është edhe trajtimi dhe njohja me përvojën juridike 
në mesjetë, nëpërmjet analizës së akteve të shumta juridike të arritura 
nëpërmjet burimeve arkivore si: traktate ndërkombëtare, kontrata të llojeve 
të ndryshme, krisovula, akte noteriale etj.

4. Krahas të drejtës bizantine si një nga llojet kryesore të së Drejtës që 
ka vepruar në mesjetë kryesisht në zonat fushore, bazë e studimit është 
edhe analiza e instituteve të së Drejtës zakonore shqiptare, që është zbatuar 
kryesisht në bashkësitë e lira fshatare, në zonat malore të vendit, në veri 
dhe në jug.

5.  Pjesë e studimit të kësaj lënde është edhe e drejta qytetare e shprehur 
në statutet e qyteteve shqiptare mesjetare, që janë shprehja më e lartë e 
zhvillimit të së drejtës në këtë kohë në vendin tonë në atë prag Rilindjeje 
evropiane.                   
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LËNDA: LOGJIKA FORMALE

Lektorë: Doc. Dr. Adea Pirdeni MJur (Oxon), Doc. Dr. Erind Mërkuri

Lënda “Logjikë formale” ofrohet si lëndë me zgjedhje me 4 kredite ECTS 
për studentët e vitit të dytë në semestrin e dytë të programit të studimeve të 
integruara në drejtësi. Qëllimi i kursit të Logjikës Formale është njohja me 
metodat, parimet dhe rregullat që japin mundësi për të formuluar mendime 
të sakta e të argumentuara dhe për të analizuar e kritikuar mendimet e 
parregullta e të pasakta. Përgjatë kursit studentët mjarrin njohuri për 
format e ligjet e mendimit, bëhen të ndërgjegjshëm për përdorimin e 
tyre gjatë procesit arsyetues, si dhe pajisen me mjetet logjike për arritjen 
dhe argumentimin e së vërtetës. Cikli i leksioneve dhe seminareve u jep 
studentëve mundësi të rrisin fuqinë argumentuese, ta bëjnë mendimin mjet 
të fuqishëm në veprimtarinë e tyre teorike e praktike, t’i bëjë ata të aftë për 
të shmangur paralogjizmin që e ka burimin tek mosnjohja e parimeve dhe 
rregullave që karakterizojnë mendimin. 

Në përfundim të kursit studentët aftësohen me mjetet e argumentimit 
korrekt, të mendimit, me kërkesat për rritjen e efikasitetit të mendimit, 
fuqizimin e mjeteve logjike në veprimtarinë e tyre. Çdo profesion juridik 
kërkon përdorimin e mendimit: gjyqtari duhet të argumentojë vendimin 
gjyqësor; prokurori duhet të bindë gjyqtarin se i pandehuri është fajtor; 
avokati duhet të përdorë të gjithë forcën e mendimit që të fitojë çështjen; 
juristi ose konsulenti juridik duhet të gjejë rrugën e zgjidhjes së çështjes 
ligjore. Për këto arsye, njohuritë në fushën e logjikës janë thelbësore në 
formimin e një juristi me teknikat e shëndosha të formulimit të mendimit.
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LËNDA: E DREJTA E MIGRACIONIT

Pedagogu/ia përgjegjës (e): Prof. Asoc. Dr. Luljeta Ikonomi
Ngarkesa: 4 Kredite, 30 orë leksion dhe 12 orë seminar
Viti Akademik: Viti i dytë, semestri i dytë
Lloji i Lëndës: Lëndë me zgjedhje
Programi i studimit: Programi i integruar i ciklit të dytë
Adresa elektronike: migracionijuridik@gmail.com

Përmbledhje e Programit 

E Drejta e Migracionit është një fushë e re e së drejtës e cila është 
zhvilluar me ritme të shpejta gjatë dy dakada vetë fundit. Në Shqipëri, 
legjislacioni migrator është hartuar kryesisht pas viteve ’90. Për pasojë, 
ka një mungesë të informacionit në këtë fushë specifike të së drejtës. Duke 
marrë në konsideratë se gjithmonë e më shumë Shqipëria po bën përpjekje 
për përqasjen e legjislacionit migrator me legjislacionin Evropian dhe atë 
nderkombëtar, si dhe nevojën për ekspertizë në këtë drejtim, lënda synon të 
informojë studentët me konceptet bazë të së drejtës migratore, si në aspektin 
teorik, ashtu edhe atë praktik. 

Lënda është ndarë në 6 pjesë kryesore. Në pjesën e parë studentët do të njihen 
me fenomenin e migracionit, terminologjinë, parimet dhe konceptet bazë 
mbi autoritetin e shtetit perballë të drejtës së individit për të lëvizur lirisht. 
Në pjesën e dytë do të përfshihet informacion i detajuar për legjislacionin 
ndërkombetar në fushën e migracionit, mbrojtjen ndërkombëtare të 
punëtorëve migrantë, dhe impaktin e instrumentave ndërkombëtare në të 
drejtën e brendshme. Një pjesë e rëndësishme e lëndës trajton të drejtën 
e migracionit në kuadër të Acquis Communaitare. Legjislacioni vendas 
trajtohet duke u analizuar në mënyrë krahasimore me atë ndërkombëtar dhe 
evropian. Disa nga elementet themelore që do të shqyrtohen janë dispozitat 
lidhur me hyrjen, qëndrimin, punësimin e migrantëve, politikat migratore 
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te BE-se dhe ato vendase, sa këto politika bien ndesh me parimin e lëvizjes 
së lirë të njerëzve.  Këtu do të bëhet dallimi midis konceptit të lëvizjes së 
lirë sipas legjislacionit komunitar, lehtësimit të vizave dhe liberalizimit të 
vizave. Kursi do të shqyrtojë edhe kuadrin ligjor mbi mundësinë e shtetasve 
të vendeve të treta për të hyrë, qëndruar dhe punuar në BE, kufizimet dhe 
masat për luftën kundër migracionit të parregullt. Kapitulli i 4 do të trajtojë 
migrimin e parregullt, luftën kundër fenomenit dhe mbrojtjen e migrantëve 
të parregullt nga të drejtat e njeriut. Kapitulli i pestë do tëanalizojë garancitë 
procedurale gjatë procesit të kthimit dhe ndalimittë migrantevetëparregullt. 
Kapitulli i fundit do të shqyrtojë marrëveshjet e ripranimit, duke u fokusuar 
vecanërisht në aspektet ligjore dhe problematikat e zbatimit të Marrëveshjes 
së Ripranimit Shqipëri-Komision Evropian. 

Me një cikël të plotë leksionesh dhe seminaresh, lenda synon t’i përgjigjet 
nevojave të tregut për juristë dhe avokatë me njohuri të specializuara në 
fushën e migracionit dhe te drejtave të migrantëve.  Për këtë qëllim, leksionet 
do te zhvillohen ne menyre interaktive, duke trajtuar si aspektet teorike 
ashtu dhe ato praktike. Studentët do të kënë mundësi jo vetëm të diskutojnë 
mbi kuadrin ligjor migrator kombëtar, ndërkombëtar dhe evropiane, por të 
zgjidhin edhe cështje konkrete nga praktika vendase dhe ajo e huaj, te cilat 
do të jepen paraprakisht. 
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LËNDA: ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE 
NDERKOMBETARE

Programi i studimit: Master Shkencor, Departamenti i së Drejtës Publike 
Pedagogu/ia përgjegjës (e): Prof. Asoc. Dr. Luljeta Ikonomi  
Numri i krediteve: 6
Numri i krediteve për leksionet : 4 (45 orë leksione)
Numri i krediteve për seminaret : 2 (15 orë seminare)
Semestri i zhvillimit të lëndës: Semestri i parë

Format  e kontrollit të njohurive (kur si dhe totali i pikëve të vlerësimit)

• Vlerësimi përfundimtar  i kontrollit të dijes nga të cilat 100 pikë

• Punim dhe prezantim nga studentet: 30 pike 

• Vlerësimi i dijes në provimin përfundimtar 70 pikë

• Totali i pikëve për notë kaluese 40 pikë

KONTAKTIMI I PEDAGOGUT: likonomi@gmail.com; Fakulteti i 
Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Departamenti i të Drejtës Publike. 

Përmbledhje e Programit 

Zgjidhja e Mosmarreveshjeve Ndërkombëtare është një kurs me interes 
për studentët që synojnë të forcojnë dhe zgjerojnë njohuritë e tyre në të 
drejtën ndërkombëtare publike, me fokus specifik në procedurat dhe 
mekanizmat për zgjidhjen e mosmarreveshjeve ndërkombëtare. Kursi 
informon studentet mbi proceset dhe institucionet per zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve ndërkombëtare. Ai siguron njohuri mbi cështje lidhur 
me juridiksionin, masat paraprake, të drejtën e zbatueshme, efektin 
dhe zbatimin e vendimeve ndërkombëtare. Gjithashtu kursi zhvillon 
një kuadër të plotë analitik për të kuptuar në thellesi legjislacionin dhe 
praktikën e strukturave ndërkombetare që zgjidhin mosmarrëveshjet midis 
shteteve. Kursi do të fokusohet në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, 
Gjykatën për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në të Drejtën e Detit dhe 
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Organizatën Ndërkombëtare të Tregtisë (WTO), Qendrën për Zgjidhjen 
e Mosmarrëveshjeve Ndërkombëtare të Investimeve etj. Një vend të 
rëndësishëm në kurs zë trajtimi i metodave alternative ndaj mjeteve gjyqsore 
në të drejtën ndërkombëtare publike për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 
publike, ku përfshihen negociatat, shërbimi i mirë, ndërmjetësimi etj. 
Gjithashtu analizohet edhe arbitrazhi miks apo mekanizma të tjerë hibridë 
për adresimin e llojeve të reja të mosmarreveshjeve ndërkombëtare.  

Gjatë gjithë kursit, studentet do të analizojne tensionet, problemet dhe 
zgjidhjet e mundshme në raport me zhvillimet e bashkësisë ndërkombëtare. 
Në fund të kursit studentët do të kenë njohuri të konsoliduara në fushën 
e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ndërkombëtare midis shteteve, do 
të përfitojne informacion mbi mënyra të ndryshme të zgjidhjes së 
mosmarreveshjeve,  procedurat dhe institucioneve kryesore per zgjidhjen 
e tyre. Ata do të shqyrtojne në mënyre kritike edhe rastet e perplasjes apo 
mbivendosjes së sistemeve të ndryshme të zgjidhjes së mosmarreveshjeve, 
dhe nëse sistemi nderkombetar krijon mundesi për fenomenin e ‘forum 
shopping’. 
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LËNDA: E DREJTA HUMANITARE

Pedagogu/ia përgjegjës (e): Dr. Fjorda Shqiarri

Duke parë impaktin që ka diplomacia në menaxhimin e konflikteve dhe 
mosmarrëveshjeve midis subjekteve të së drejtës ndërkombëtare, mendohet 
që ekziston një nevojë e domosdoshme për studentët e drejtësisë, të thellohen 
më tej e të zgjerojnë njohuritë e tyre në të drejtën ndërkombëtare të luftës 
dhe të drejtën humanitare. Kjo lëndë synon që duke u mbështetur në normat 
e të drejtës ndërkombëtare dhe instumentet juridike më të rëndësishme në 
këtë fushë, të diskutojë rregullat që funksionojnë midis shteteve në konflikt, 
rastet e përdorimit të forcës dhe parashikimet lidhur me kete ccështje ne 
Kartën e Kombeve te Bashkuara e akte të tjera, situtatat e vetëmbrojtjes, 
sistemit të sigurisë kolektive të OKB-së, mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
në rastet e konflikteve të armatosura kombëtare e ndërkombëtare, etj. Në 
këtë kuptim, kjo lëndë e konceptuar në dy ndarje mes së drejtës së luftës dhe 
të drejtës humanitare ofron një përshkrim të detajuar të situatave në të cilat 
lindin konfliktet dhe procesit të ndërtimit të paqes, mënyrës së menaxhimit të 
konflikteve ndërkombëtare, si edhe rolin e aktorëve të jashtëm në ndërtimin 
e paqes në vendet post – konflikt, rolin e operacioneve te imponimit te 
paqes e operacioneve paqeruajtese. Ky kurs do te fokusohet gjithashtu edhe 
ne trajtimin e disa çështjeve nga realiteti ndërkombëtar, duke spjeguar rolin 
e organizatave ndërkombëtare si OKB, NATO në këto situata.
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LËNDA: MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Pedagogët e lëndës: Doc. Klesta Hysi, Prof. Dr. Evis Alihmehmeti. 
Ngarkesa: 4 ECTS, 45 orë mësimore në auditor, 30 orë leksion dhe 15 orë 
seminar.
Orë jashtë auditori: 58. 
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti i 2/ sem. 2 dytë
Programi i studimit: Programi i integruar i ciklit të dytë
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: klesta.hysi@fdut.
edu.al    evis.alihmehmeti@fdut.edu.al

PËRMBLEDHJE 

“Mbrojtja e të dhënave personale” zhvillohet si lëndë me zgjedhje në 
Fakultetin e Drejtësisë,  Universiteti i Tiranës. Objekti i lëndës është studimi 
i normave ligjore kombëtare dhe  ndërkomëbëtare në mbrojtjen e privatësisë 
dhe të të dhënave personale. Lënda zhvillohet në vitin e  dytë të studimeve, 
në vijim të njohurive bazë të përfituara nga studentët në vitin e parë.  Në 
kuadër të veprimtarisë së administratës publike, dokumenteve me të dhëna 
personale që  administrohen nga organet publike dhe subjektet private që 
ofrojnë shërbime publike, zhvillimit dhe  përdorimit të teknologjisë në 
sektorin publik dhe privat, lënda synon të ofrojë njohuri mbi  legjislacionin 
shqiptar dhe ndërkombëtar, të drejtat e subjekteve të të dhënave personale 
dhe mbrojtjen e tyre nga autoritetet përgjegjëse, raportin me të drejtat e 
tjera, transferimin ndërkombëtar  të të dhënave etj. Krahas pjesës teorike 
dhe nocioneve juridike, lënda synon të japë njohuri mbi rekomandimet 
dhe vendimet e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen 
e të  Dhënave Personale si dhe mbi praktikën gjyqësore në Shqipëri, 
jurisprudencën e Gjykatës Evropiane  të të Drejtave të Njeriut dhe Gjykatës 
Evropiane të Drejtësisë në këtë fushë.

TEMAT E LËNDËS 

1. Legjislacioni shqiptar për mbrojtjen privatësisë dhe të të dhënave 
personale. 
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2. Mbrojtja e të dhënave personale në legjislacionin shqiptar. Koncepte 
bazë. 

3. Parimet e përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave personale. 
4. Kriteret ligjore për përpunimin e të dhënave.
5. Të drejtat e subjektit të të dhënave.
6. Mbrojtja e të dhënave personale dhe liria e shprehjes. 
7. E drejta për t’u informuar, transparenca dhe mbrojtja e të dhënave 

personale. 
8. Mbrojtja e të dhënave personale dhe të dhënat shëndëtësore. 
9. Mbrojtja e të dhënave elektronike. 
10. Mbrojtja e të dhënave personale në fushën e punësimit.
11. Mbrojtja e të dhënave personale dhe privatësisë në Bashkimin Evropian. 
12. Mbrojtja e të dhënave personale dhe privatësisë në Këshillin e Evropës.
13. Transferimi ndërkombëtar i të dhënave.
14. Autoritetet përgjegjëse për mbrojten e të dhënave personale. 
15. Zhvillimet dhe sfidat në mbrojtjen e të dhënave personale në Shqipëri
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LËNDA: PROKURIMI PUBLIK

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.Asoc.Dr. Kristinka Jance (Zaka)/
Dr.Reida Kashta (Shahollari)
Ngarkesa: 4 kredite, 42 orë mësimore në klasë, 30 orë leksion dhe 12 orë 
seminar, 58 orë jashtë auditorit) 
Tipologjia e lëndës: Me zgjedhje, kategoria C
Viti i dytë, Semestri I
Lloji i lëndës: Me zgjedhje
Programi i studimit: Programi i integruar i ciklit të dytë 
Kodi i lëndës: 
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: k.jance@yahoo.it

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 

Prokurimi Publik është një proces administrativ, i pranishëm jo vetëm në të 
gjitha institucionet e administratës publike pa përjashtim, po njëkohësisht 
një proces i pranishëm dhe në aktivitetin e sektorit privat. Prokurimi publik 
është procesi i përzgjedhjes nga Autoritetet Kontraktore, me anë të një 
procesi konkurrimi publik, të operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhë 
një kontratë publike për ofrimin e një malli, shërbimi ose pune (ndërtimi), 
kundrejt pagesës nga fondet publike. 
Pas çdo prokurimi publik, qëndron një qëllim dhe detyrë publike të cilën 
Autoritetet Kontraktore e realizojnë nëpërmjet procesit të prokurimit. Ky 
është një proces që kryhet nga administrata shtetërore, për t’u shërbyer në 
mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë shtetasve, që janë njëkohësisht 
dhe taksapagues. Me fjalë të tjera nëpërmjet këtij procesi një organ shtetëror 
i “delegon” një sipërmarrjeje private të drejtën për të kryer veprimtari 
kryesisht të karakterit teknik (jo politikbërës), në emër dhe për llogari 
të organit shtetëror, siç mund të jetë psh, shërbimi i pastrimit të qytetit, 
ndërtimi i rrugëve rurale apo urbane etj. Ky “delegim” bëhet bazuar në një 
kontratë dypalëshe, për dhënien e së cilës organi shtetëror duhet të ndjekë 
rregullat e prokurimit publik. Nga ana tjetër ky proces financohet nga fonde 
publike që në mënyrë indirekte janë edhe fondet e taksapaguesve. Thënë 
sa më sipër, nëse do ta vizualizojmë procesin e prokurimit publik, duhet të 
imagjinojmë një rreth vicioz i cili përbëhet nga nevoja për një mall, shërbim 
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apo punë (direkt për Autoritetin Kontraktor dhe/ose direkt ose indirekt për 
shtetasit), burimi i financimit, (fonde publike, dmth të ardhura të krijuara 
nga pagesat në forma të ndryshme nga shtetasit), administruesi i nevojës 
dhe realizuesi i saj (Autoriteti Kontraktor) dhe përfituesi direkt ose indirekt 
i produktit (shtetasit).
Pra, “rrethi i procesit të prokurimit” fillon dhe mbaron me “shtetasit”, pasi 
në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë, përmbush nevojat e shtetasve 
me “financimin” e vetë këtyre të fundit. 

Këto karakteristika; nevoja “publike” dhe fondi “publik”, e bëjnë 
procesin e prokurimit shumë të ndjeshëm dhe natyrshëm lind nevoja dhe 
domosdoshmëria për një rregullim të posaçëm të këtij procesi. Në këto 
kushte, procesi i prokurimit publik merr një rol shumë të rëndësishëm, si 
mekanizmi me anë të të cilit synohet të mirëmenaxhohet buxheti i organeve 
shtetërore dhe përmbushja e detyrimeve ndaj shtetasve. 

Shpjeguar sa më sipër,  njohja e këtij e procesi merr vlerë dhe rëndësi të 
madhe. Një tjetër vlerë e modulit të prokurimit publik në nivel akademik, 
është se aktualisht njohuritë në këtë fushë kanë mundësi t’i fitojnë vetëm 
ata individë që punojnë në administratën publike, dhe këto njohuri i marrin 
duke punuar, pa pasur asnjë njohuri bazë të mëparshme, gjë që kthehet 
në kosto për të gjitha palët e përfshira në proces. Për gjithë sa më sipër, 
ky modul shpjegon terminologjinë, konceptet, parimet dhe teoritë më të 
rëndësishmë të përdorura në fushën e prokurimit publik dhe synon që në 
përfundim të tij, studentët të:

•	 Kenë fituar njohuri mbi parimet ligjore që rregullojnë procedurat 
e prokurimit publik, dhe të jenë të aftë të përdorin dhe të aplikojnë 
nocionet e kërkuara në mënyrë të tillë që të zgjidhin çështje  konkrete 
në këtë fushë. 

•	 Njohin dhe kuptojnë procedurat e prokurimit publik në kuadrin e 
legjislacionit shqiptar të prokurimit publik; 

•	 Njohin kuadrin evropian të prokurimit publik dhe raportin e legjislacionit 
shqiptar me këtë të fundit;

•	 Gjykojnë dhe vlerësojnë ligjshmërinë e veprimeve në procedurat e 
prokurimit publik;
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LËNDA:  E DREJTA E KRAHASUAR CIVILE

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Dr.ArdianNunidhe 
                                                 Prof. Dr. Nada Dollani.

“E e krahasuar civile” është lëndë me zgjedhje, e cila përfshihet në planin 
mësimor të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në 
Drejtësi”. Lënda zhvillohet në vitin e pestë, semestri i dytë të këtij programi 
dhe përmban ngarkesë pune 4 kredite.

Kjo lëndë përmban një hyrje në metodologjinë e të drejtës së krahasuar dhe 
ka për qëllim të krahasojë institutet e së drejtës civile, si p.sh të drejtën e 
pronësisë, trashëgimisë, kontratave, shkaktimin e dëmit, etj. Qëllimi i lëndës 
është që studentët të kuptojnë doktrinat e veçanta juridike dhe pse vende të 
ndryshme i trajtojnë institutet juridike në mënyra të njëjta apo të ndryshme. 
Këto arsye mund të jenë për shkaqe historike, për shkaqe të qëndrimeve të 
ndryshme, apo sepse i njëjti problem ka zgjidhje të ndryshme bindëse.  

Një kuptim i përshtatshëm i sistemeve të ndryshme ligjore nënkupton se 
këto sisteme janë studiuar me metodën  e duhur. Nuk është e dobishme 
të përdorësh një kategori të caktuar ligjore si pikënisje dhe të shohësh për 
rregullat korresponduese në një sistem të huaj. Shpesh mund të mos gjenden 
rregulla korresponduese, por gjithsesi sistemi i huaj të arrijë rezultate të 
ngjashme duke përdorur mekanizma të tjerë ligjore që janë të veçanta për 
atë sistem ligjor.
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LËNDA:  SHITJA NDËRKOMBËTARE E MALLRAVE

Titullari /pedagogu i lëndës: Dr.Ilda Mucmataj.

Shitja Ndërkomëare e mallrave, është një lëndë integruese me zgjedhje e 
cila do të zhvillohet në vitin e V simestri II në Programin e Integruar të 
Ciklit të Dytë, Master i Shkencave në Drejtësi. Me pedagog përgjegjës

Kjo lëndë synon tju ofrojë studentëve njohuri të përgjithshme në lidhje 
me aktet ndërkombëtare që rregullojnë fushën e shitjes ndërkombëtare 
të mallrave dhe njohuri tëthelluara në lidhje me Konventën e Kombeve 
të Bashkuara, për shitjen ndërkombëtare të mallrave (Viena 1980) ose 
gjërësisht e njohur si CISG.Ajo trajton natyrën e përgjithshme të shitjes 
ndërkombëtare si dhe parimet bazë. Në këtë cikël do të trajtohen kryesisht 
fusha e zbatimit të Konventës, lidhja e kontratës së shitjes, detyrimet 
reciproke të shitësit dhe blerësit si dhe mjetet ligjore që mund të përdorin 
ata në rast mospërmbushjeje së detyrimeve që rrjedhin nga prej saj etj. 

Po ashtu, synohet prezantimi iproblematikave teorike dhe praktike 
të shitjes ndërkombëtare të mallrave dhe zgjidhjet ligjore të ofruara nga 
CISG e cila tashmë ka më shumë se nëntëdhjetë shtete kontraktuese duke 
përfshirë edhe Republikën e Shqipërisë. Ndër qëllimet bazike të këtij kursi 
është tu jap njohuri studentëve për hartimin e kontratave ndërkombëtare të 
shitjes si dhe të identifikojnë një kontratë të shitjes ndërkombëtare dhe ta 
dallojë atë nga një kontratë shitjeje e brendshme në bazë të karakteristikave 
të saj .

Cikli i leksioneve që ofron kjo lëndë ilustrohet në cdo temë me praktikë 
gjyqësore në mënyrë që të nxis te studentët zhvillimin e logjikës analizuese 
dhe tu paraqes atyre një pamje të plotë të zbatimit të Konventës në praktikë. 
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LËNDA: ZGJIDHJET ALTERNATIVE TË          
                MOSMARRËVESHJEVE

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Flutura  Kola,
                                                 Dr. Silvana Çinari

Zgjidhjet Alternative të Mosmarrëveshjeve i referohen mekanizmave 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, ose kombinimeve të tyre, që nuk 
ofrohen nga sistemi gjyqësor publik dhe përdoren vullnetarisht nga palët 
në mosmarrëveshje. Ndër qëllimet kryesore të proceseve alternative për 
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve  janë sigurimi i mekanizmave më efektive për 
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që shmangin ngarkesën, koston dhe vonesën 
e  gjykatave dhe  lehtësimi i aksesit në drejtësi. Këto janë edhe ndër arsyet 
kryesore që legjislatori shqiptar, dhe jo vetëm, ka kthyer vëmendjen drejt 
metodave alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të cilat po gjejnë 
përdorim gjithnjë e më të madh. Brenda konceptit të zgjidhjeve alternative 
të mosmarrëveshjeve përfshihen një spektër i gjerë procesesh, por ndër 
më të përdorurit, dhe në fokus të studimit në këtë lëndë, janë negocimi, 
ndërmjetësimi dhe arbitrazhi. 

Objektivi i këtij kursi është t’i ofrojë studentëve njohuri sa teorike dhe 
praktike mbi teknikat e negocimit dhe procedurat e ndërmjetësimit dhe 
arbitrazhit. Fillimisht studentët do të njihen me gamën e gjerë të mekanizmave 
alternativë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe karakteristikat më të 
rëndësishme që i dallojnë ata nga njëri-tjetri dhe nga sistemi gjyqësor. 
Ata do të njihen gjithashtu me modelet e ndryshme të negocimit, teknikat 
e përdorura, cilësitë negociatorëve dhe hapat që ndiqen gjatë negocimit. 
Një temë e veçantë i kushtohet ndërmjetësimit, ku krahas një vështrimi të 
përgjithshëm të veçorive të tij, trajtohen aspekte të organizimit të shërbimit 
të ndërmjetësimit në Shqipëri, kriteret për të qenë ndërmjetës dhe aspekte 
të procedurës së ndërmjetësimit. Në mënyrë të veçantë rëndësi i kushtohet 
arbitrazhit, duke filluar me llojet e tij, marrëveshjen e arbitrazhit, formimin e 
gjykatës së arbitrazhit, procedura dhe ligjet e aplikueshme, masat e sigurimit, 
procesi vendimarrës dhe vendimi i arbitrazhit, për ta përmbyllur me mjetet 
e kundërshtimit të vendimit të arbitrazhit dhe njohjen dhe ekzekutimin e tij. 
Trajtimi i temave të arbitrazhit, duke mos pasur për qëllim studimin e një 
legjislacioni të vetëm arbitrazhi, i referohet legjislacioneve, rregullave dhe 
praktikave të ndryshme gjyqësore dhe të arbitrazhit. 
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LËNDA: E DREJTË E SIGURIMEVE

Titullari /pedagogu i lëndës: Dr. Juliana Bylykbashi
                                                 Prof. Dr. Zhaklina  Peto

Në programin e integruar tëciklit të dytë  të studimeve  përfshihet edhe 
lënda integruese (me zgjedhje) “E Drejta e Sigurimeve”. Lënda “E drejta 
e sigurimeve” si një disiplinë shkencore juridike synon të pajisë studentët 
me konceptet dhe parimet kryesore të sigurimit,risigurimit për të kuptuar 
se çfarë janë sigurimet dhe risigurimet, si shërbejnë ato për të mbrojtur 
individin/subjektet dhe pasuritë e tyre kundrejt ngjarjeve të paparashikuara, 
të cilat mund të shkaktojnë vështirësi financiare; të analizimit të rrezikut 
(riskut) ndaj të cilit janë të ekspozuara të mirat materiale ose jeta/shëndeti 
i individit; të trajtimit të llojeve të ndryshme të sigurimit të pasurisë dhe 
personit.

Analiza juridike e veprimtarisë së sigurimeve si mjet për ndarjen dhe 
kompensimin e rrezikut, sigurimet si sistem i transferimit të rrezikut nga 
individi/subjekti tek sipërmarrja siguruese nëpërmjet kontratës së sigurimit, 
ka rëndësi të madhe teorike dhe praktike. Gjithashtu studentët  do të 
kuptojnë se si maten humbjet dhe se si parimi i dëmshpërblimit  zbatohet  
në kërkesat për sigurim.Nëpërmjet kësaj lënde, studentët do të marrin 
njohuritë e konceptet e nevojshme për risigurimet dhe bashkësigurimet, 
ndërmjetësimin në sigurime, të njihen me rregullimin ligjor dhe tregun e 
sigurimeve, dhe mbrojtjen e të drejtave të të siguruarit (policëmbajtësit). 

Kjo lëndë gjithashtu synon të pajisë studentët me njohuri shkencore 
bashkëkohore në fushën e së drejtës së sigurimeve, si dhe zbatimin në 
praktikë të legjislacionit të sigurimeve.
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LËNDA:  PRONËSI INTELEKTUALE

Titullari: Dr. Ilda Mucmataj/ Dr. Laura Vorpsi

Ngarkesa: 4 ECTS, 30 orë leksione dhe 12 orë seminare. 
Tipologjia e lëndës: Lëndë integruese (C).
Lloji i lëndës: Me detyrim. 
Programi i studimit: Programi i Integruar i Ciklit të Dytë “Master i 
Shkencave në Drejtësi”
Adresa elektronike e titullarit: ilda.mucmataj@fdut.edu.al/ laura.vorpsi@
fdut.edu.al
Kodi i Etikës: Miratuar me Vendim nr. 12, datë 18.04.2011 të Senatit 
Akademik të Universitetit të Tiranës. 

Kjo lëndë synon tju ofrojë studentëve njohuri më të thelluara teorike dhe 
praktike në lidhje me Pronësinë Intelektuale në përgjithësi dhe Ligjin “Për 
të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” në vecanti. Në këtë 
cikël leksionesh do të trajtohet rëndësia e akteve normative ndërkombëtare 
duke përfshirë interpretimin e konventave, traktateve, marrëveshjeve 
dhe direktivave në fuqi në Bashkimin Europian në fushën e pronësisë 
intelektuale dhe të së drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura me to, dhe 
përpjekjet që ka bërë shteti ynë për njohjen dhe implementimin e tyre në 
legjislacionin e brendshëm.

Gjithashtu, kryesisht në këtë lëndë do të trajtohen koncepte juridike që lidhen 
me veprën si krijim intelektual dhe llojet e saj; kuptimin e origjinalitetit; 
kuptimin e autorësisë dhe pronësisë; përmbajtjen e të drejtave të autorit, 
llojet e të drejtave, karakteristikat dhe dallimet ndërmjet tyre; afati e 
mbrojtjes të të drejtave të autorit; rastet e kufizimit të mbrojtjes; cështje që 
lidhen me kalimin e të drejtave pasurore; cështje që lidhen me mbrojtjen e 
të drejtave të lidhura me të drejtën e autorit; administrimin e të drejtave të 
autorit dhe të drejtave të lidhura; kuptimin e shkeljes të të drejtave të autorit 
dhe të drejtave të lidhura si dhe rrugët e mbrojtjes së tyre.

Cikli i leksioneve që ofron kjo lëndë ilustrohet me praktikë gjyqësore 
vëndase dhe të huaj në mënyrë që të nxis te studentët zhvillimin e logjikës 
analizuese dhe tu paraqes atyre një pamje të plotë të zbatimit të ligjit në 
praktikë dhe garantimit të mbrojtjes të të drejtës së autorit dhe të drejtave 
të lidhura.
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LËNDA:  E DREJTË FAMILJARE EVROPIANE 

Titullari /pedagogu i lëndës: Dr. Eniana Qarri.

 “E drejta familjare Evropiane” është lëndë me zgjedhje, e cila përfshihet 
në planin mësimor të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i 
Shkencave në Drejtësi”. Lënda zhvillohet në vitin e pestë, semestri i dytë të 
këtij programi dhe vlerësohet me 4 kredite.

“E drejtë familjare evropiane” studion parimet e përbashkëta që ndajnë 
ndërmjet tyre shtetet evropiane, si edhe atë grup normash gjithmonë e në 
rritje, të organizatave evropiane dhe ndërkombëtare, si Gjykata Evropiane 
e të Drejtave të Njeriut, Bashkimi Evropian dhe Gjykata Evropiane e 
Drejtësisë, Konferenca e Hagës për të Drejtën Ndërkombëtare Private, 
Komisioni Ndërkombëtar për Statusin Civil dhe Komisioni për të Drejtën 
Familjare Evropiane. 

Qëllimi i lëndës është analiza e institutive të së drejtës familjare në 
perspektivën evropiane. Kjo lëndë i ofron studentëve një trajtim analitik 
të thelluar të reformës ligjore që kanë pësuar disa nga institutet e së drejtës 
familjare, në shtete të ndryshme europiane, si dhe të sfidave me të cilat 
përballet e drejta familjare sot në Evropë.  

Në përfundim të lëndës, studentët do të jetë në gjendje: të njohin fazat 
e zhvillimit të së drejtës familjare evropiane; të kuptojnë institutet më 
të rëndësishme dhe parimet kryesore të së drejtës familjare evropiane; 
të kuptojnë ndikimin e drejtpërdrejtë të institucioneve të ndryshme 
evropiane dhe ndërkombëtare që kanë ndikuar në zhvillimin e të drejtës 
familjare evropiane; të identifikojnë trendet dhe zhvillimet bashkëkohore 
të së drejtës familjare evropiane; të kuptojnë acquis e BE-së në fushën e të 
drejtës familjare dhe lidhjen ndërmjet acquis dhe të drejtës së brendshme; 
të kuptojë rëndësinë e jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave 
të Njeriut dhe Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në zhvillimin e të drejtës 
familjare evropiane; të vlerësojnë ato vlera dhe parime të së drejtës familjare 
shqiptare që janë në përputhje me të drejtën familjare evropiane dhe duhen 
ruajtur në procesin e harmonizimit.
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LËNDA:  E DREJTA E PROFESIONEVE TË LIRA

Titullari /pedagogu i lëndës:   Prof. Asoc. Dr. Anjeza Liçenji

Lënda “E Drejta e Profesioneve Të Lira” është një prej lëndëve me zgjedhje 
që ofrohet nga Departamenti i të Drejtës Civile, lëndë e cila zhvillohet në 
vitin e 5 të studimeve, semestri i dytë, në programin e integruar të ciklit të 
dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”.

E Drejta e Profesioneve të Lira është një lëndë e cila ju shërben juristëve 
të ardhshëm për të krijuar një imazh të qartë mbi mënyrën e funksionimit 
të këtyre veprimtarive juridike që bazohen mbi arsimin e Lartë Juridik. 
Synimi i kësaj lënde është që në prag të përfundimit të fakultetit në Drejtësi, 
studenti të prekë realitetin lidhur me mënyrën e ushtrimit dhe të përmbajtjes 
të profesionit të avokatisë,noterisë dhe profesioneve të tjera të lira si 
ndërmjetësimi pavarësisht se ato janë prezent në çdo kohë dhe ambient. 
Avokati-Noteri- Ndërmjetësi janë profesione që rregullohen secili me ligj të 
veçantë, por do të mundohemi gjatë trajtimit teorik, të ndërthurim të drejtën 
si koncept abstrakt me rregullin konkret që këto ligje ofrojnë. Ndërkaq, nga 
këto profesione, atij të noterisë do t’i kushtojmë më shumë vëmendje pasi 
veç mënyrës së funksionimit, një rëndësi për gjithë subjektet e së drejtës ka 
produkti noterial. Duke sjellë dhe shembuj praktikë për të ilustruar teorinë, 
synohet arritjae një gërshetim të mirë të teorisë me praktikën. Kjo do të 
synohet të arrihet duke stimuluar një pjesëmarrje sa më aktive të studentëve 
në orët e mësimit, në zbatim të metodave bashkëkohore të mësimdhënies.

Në përfundim të lëndës, studentët jo vetëm do të zotërojnë njohuri shkencore 
të thelluara në këtë fushë të së drejtës, por gjithashtu, do të jetë në gjendje 
t’u japë zgjidhje problemeve ligjore praktike të cilat lidhen me ushtrimin e 
profesioneve të lira si dhe të ushtrojnë në mënyrë efektive aktivitetin e tyre 
të ardhshëm të punës.
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LËNDA:  E DREJTA NDËRKOMBËTARE TREGTARE

Titullari /pedagogu i lëndës: Dr. Jonida Rystemaj, Prof. Dr. Argita Malltezi

Qëllimi i kësaj lënde është të japë një tablo të qartë të konceptit të tregtisë 
ndërkombëtare, zhvillimit historik të saj si dhe akteve kryesore të së 
drejtës ndërkombëtare tregtare. Gjatë zhvillimit të këtij kursi studenti 
do të njihet me llojet kryesore të kontratave të përdorura në tregtinë 
ndërkombëtarë, organizatat ndërkombëtare të krijuara për të lehtësuar 
tregtinë ndërkombëtare, instrumentet për zgjidhjen e konflikteve në fushën 
e tregtisë ndërkombëtare etj. Një vend të veçantë në temat e leksioneve do 
të zërë struktura organizative e OBT dhe aktet (GATT, TRIPS, GATS) mbi 
të cilat mbështetet veprimtaria e saj si dhe akte të tjera si CISG (Konventa 
për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave). 

Praktika e zhvilluar ndër vite nga marrëdhëniet ndërkombëtare tregtare do 
të ndihmojë studentët që të kuptojnë në detaje institutet e përshkruara nga 
aktet rregulluese që do të trajtohen në të drejtën tregtare ndërkombëtare, për 
të identifikuar veçanërisht ligjin e zbatueshëm dhe përcaktimin e gjykatës 
kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjes. Në këtë mënyrë studentët 
do të aftësohen jo vetëm në aspektin teorik, por edhe atë praktik përmes 
metodave ndërvepruese të pjesëmarrjes në orët e mësimit dhe diskutimit të 
kazuistikës ndërkombëtare.

Në përfundim të leksioneve të kësaj lënde synohet që studenti të jetë i aftë 
të kuptojë bazën e marrëdhënieve ndërkombëtare tregtare, praktikën e 
transaksioneve ndërkombëtare, ligjin e zbatueshëm në raste të konflikteve të 
tilla, mënyrën e zgjidhjes së konfliktit, llojet e transaksioneve ndërkombëtare 
etj.
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LËNDA:  QEVERISJA E KORPORATAVE

Titullari /pedagogu i lëndës: Dr. Armela Kromiçi, Prof. Dr. Argita Malltezi

Lënda synon të thellojë njohuritë e studentëve në fushën e qeverisjes së 
mirë të shoqërive tregtare. Studimi dhe zbatimi i parimeve të qeverisjes 
së mirë të korporatave dhe praktikat më të mira ndërkombëtare janë një 
domosdoshmëri për studentët që synojnë të punësohen në sektorin privat 
apo dëshirojnë të hapin një biznes të tyre. Ndër vite, në vendin tonë 
shoqëritë tregtare përballen me nevojën e modeleve të mirëqeverisjes me 
qëllim përmirësimin e performancës dhe rritjen e konkurrueshmërisë së 
tyre në treg. Lënda “Qeverisja e Korporatave” trajton problematikat që 
lidhen me sistemin e qeverisjes së shoqërive tregtare me një nivel dhe me 
dy nivele drejtimi, shpërblimin e administratorëve ekzekutiv, mbikëqyrjen 
e veprimtarisë së tyre, rolin e anëtarëve të pavarur të këshillit, krijimin e 
nënkomiteteve, e në mënyrë të veçantë nevojën e nënkomiteteve të auditimit 
dhe të administrimit të rrezikut për shoqëritë që operojnë në tregun financiar, 
etj. Gjithashtu, në këtë lëndë do të studiohen, proceset deregulation 
dhe të selfregulation të tregjeve financiare, kodet e qeverisjes së mirë të 
shoqërive sipas vendeve të ndryshme dhe Kodin e drejtimit të brendshëm 
të shoqërive tregtare që i referohet shoqërive aksionare me ofertë private, të 
cilat operojnë në tregun shqiptar. Vëmendje do t’i kushtohet edhe teorive të 
ndryshme mbi qeverisjen e mirë të korporatave që janë zhvilluar në Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës, Europë, si teoria e agjencisë, teoria e kostove 
të transaksionit, teoria e grupeve të interesit, etj. Në lëndën “Qeverisja e 
korporatave” studentët do të kenë mundësi të studiojnë rolin që duhet të 
luajnë Asambletë e aksionarëve të shoqërive të dimensioneve të mëdha dhe 
instrumentet që vende të ndryshme zbatojnë me qëllim rritjen e aktivizimit 
të aksionarëve në mbikëqyrjen e veprimtarisë tregtare të shoqërisë apo 
mekanizmit e marrjes së kontrollit të shoqërive me ofertë publike. Auditimi 
i shoqërive tregtare dhe rëndësia e evitimit të konfliktit të interesit ndërmjet 
audituesve dhe shoqërive që auditojnë është një tjetër aspekt që trajtohet në 
këtë lëndë. 

Në këtë kurs do të trajtohen disa nga falimentimet më të bujshme 
ndërkombëtare si Leman Brothers, Volkswagen, Parmalat, etj., të cilët 
ndikuan edhe në tregjet ndërkombëtare. Lënda “Qeverisja e Korporatave” 
synon që nëpërmjet trajtimit të praktikës gjyqësore vendase dhe të 
huaj referuar qeverisjes së mirë të korporatave, t’u ofrojë studentëve 
informacionin e nevojshëm për të zgjidhur problematikat që lidhen me 
qeverisjen e përditshme të shoqërive tregtare që operojnë në vendin tonë. 
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LËNDA:  E DREJTA E KONKURRENCËS

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Dr. Argita Malltezi, Prof.Dr. Eriona Katro

E drejta e konkurrencës është një lëndë më rëndësi në kontekstin e tregut të 
lirë dhe garës së ndërmarrjeve operuese në treg. Zhvillimi që kjo fushë e së 
drejtës ka marrë në Bashkimin Europian dikton edhe shtjellimin e detajuar 
të koncepteve të së drejtës europiane të konkurrencës edhe në të drejtën e 
brendshme. Lënda është me rëndësi për studentët që dëshirojnë profilizim 
drejt aspekteve të së drejtës tregtare, pasi jep informacion të detajuar 
për konceptet e së drejtës së konkurrencës, sjelljet që shtrembërojnë 
konkurrencën e lirë në treg siç janë: marrëveshjet e ndaluara, abuzimi me 
pozitën dominuese dhe përqendrimet. 
Lënda gjithashtu, synon të pajisë studentin me njohuri të thelluara mbi 
ndihmën shtetërore dhe pasojat e kësaj ndihme në konkurrencën e lirë. 
Trajtimi i këtyre aspekteve do të bëhet duke u ndërthurur me jurisprudencën 
e gjykatave vendase dhe gjykatave të huaja, veçanërisht, Gjykatës së 
Drejtësisë së Bashkimit Europian, e cila në një jurisprudencë të gjerë 
dhe shtjelluese ka elaboruar në mënyrë të thelluar nocionet e së drejtës 
së konkurrencës. Në përfundim të këtij kursi, studenti do të pajiset me 
njohuri teorike dhe praktike për sjelljet e ndërmarrjeve në treg dhe rolin 
që ka autoriteti i caktuar me ligj për mbikëqyrjen e këtyre sjelljeve dhe 
ndërhyrjen eventuale të gjykatave.
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LËNDA:  MJEKËSI LIGJORE

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.Asoc. Arben Lloja
Ngarkesa: 4 ECTS, 42  orë mësimore në klasë, 30 orë leksion dhe 12  orë 
seminar, 58 orë jashtë auditorit) 
Tipologjia e lëndës: Integruese/Nderdisiplinore C
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti V, semestri II
Lloji i lëndës:  me zgjedhje
Programi i studimit: Programi i integruar i ciklit të dytë në Drejtësi
Kodi i lëndës: C
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: dr_lloja@yahoo.it 

Mjekësia Ligjore është një disiplinë shkencore univeristare që ka për qëllim 
të studioje dhe të zgjidhë aspektet mjekësore dhe bilogjike që hasen në 
praktikën hetimore-gjyqësore. Qëllimiet kryesore të kësaj shkence janë 
investigimi mjekoligjor në kufomat si viktima të krimeve kundër jetës dhe 
të dëmtuarve nga krimet kundër shëndetit.

KONCEPET THEMELORE

Zhvillimi i lëndës Mjekësi ligjore, synon t pajisë studentët më njohuri 
teorike bazë dhe shprehitë praktike në fushën e ekspertimit mjekologjor, 
për rolin, objektivat dhe detyrat qe ka kjo disiplinë shkencore në luftën 
kundër konflikteve civile dhe veprave penale. Për realizimin e këtij qëllimi 
përmes kursit teorik dhe praktik do të synohet:

Të realizohet programi mësimor brenda afateve kohore të përcaktuara, 
përmes dhënies së leksioneve të karakterit problemor duke rrahur të 
zgjojë brenda auditorit interesin për të përfituar dije, koncepte dhe risi 
tekniko-shkencore bashkëkohore, duke i nxitur te studjojnë, të arsyetojnë 
dhe të gjykojnë në mënyrë racionale faktet dhe provat e ndryshme me 
natyre mjekoligjore. Vetem kësisoj, duke synuar qëndrimin larg klisheve 
dhe recetave të gatshme, do të arihet progresivisht që studenti të bëjë 
interpretime të sakta dhe të drejta të cështjeve mjekoligjor, që do të hasë në 
praktikën hetimore-gjyqësore.
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LËNDA:  PSIKIATRI GJYQESORE

Titullari /pedagogu i lëndës: Dr. Kreshnik Myftari
Ngarkesa: 4 ECTS, 42  orë mësimore në klasë, 30 orë leksion dhe 12  orë 
seminar, 58 orë jashtë auditorit) 
Tipologjia e lëndës: Integruese/Nderdisiplinore C
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti V, semestri II
Lloji i lëndës: me zgjedhje
Programi i studimit: Programi i integruar i ciklit të dytë ne Drejtësi
Kodi i lëndës: C
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: 
kreshnik.myftari@fdut.edu.al

Psikiatria ligjore është ajo degë e neuropsikiatrisë që studion problematikën 
që ndeshet në fushën penale dhe civile referuar subjekteve që vuajnë nga 
patologjitë e shëndetit mendor. Konkretisht kur flasim për psikiatrinë ligjore 
i referohemi një shkence ndihmëse të së drejtës që shkon nga jurisprudenca 
drejt shëndetit mendor, përmes së cilës sigurohet një mendim diagnostikues 
dhe vlerësues. Ky vlerësim shërben për të përcaktuar gjendjen mendore 
të një subjekti referuar një vepre penale të veçantë gjatë një momenti të 
caktuar të procedimit. Në aspektin juridiko – civil ndihma e psikiatrisë 
forense konsiston në vlerësimin e aftësisë për të kuptuar dhe për të vepruar 
me në qendër veprimet juridike të personave fizikë. 

Psikiatrit ligjorë punojnë përkrah magjistratëve për të ekzaminuar aftësinë 
e individit për të qenë në gjendje të marrë pjesë në një gjykim bazuar mbi 
një çrregullim mendor ose anomali, si dhe për të dhënë rekomandime në 
marrjen e vendimit përfundimtar nga gjyqtarët. 

Fusha kryesore e studimit në psikiatrinë ligjore është vlerësimi i gjendjes 
mendore të të pandehurit në kohën e kryerjes së veprës penale dhe aftësia 
për të marrë pjesë në gjykim. Ekzaminimi i gjendjes mendore në kohën e 
kryerjes së veprës konsiston në kryerjen e vlerësimit nga psikiatri ligjor 
në lidhje me të kuptuarit e qëllimit kriminal dhe gjendjes mendore të të 
akuzuarit në funksion të dhënies së vendimit përfundimtar. Në të njëjtin 
formë konsiston edhe identifikimi i aftësisë për të kuptuar dhe për të marrë 
pjesë në gjykim i subjekteve të tjetrë të tillë si viktima dhe dëshmitarët.
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LËNDA:  EDREJTA SPORTIVE

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.Asoc. Dorina Hoxha
Ngarkesa: 4  kredite; : 30 orë leksion, 12 ore seminar
Tipologjia e lëndës: C
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti i 4
Lloji i lëndës: Lëndë me zgjedhje
Programi i studimit: Master i Shkencave i Integruar në Drejtësi
Kodi i lëndës:
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: dohory@yahoo.it  

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 

Lënda E drejta sportive ka për qëllim të shpjegojë teorikisht nocionet bazë 
të të të drejtave të njeriut, në lidhje me edukim fizik, sportin  elemente 
të përcaktuara në Kartën Evropiane të Sportit dhe në rekomandimet e 
organizatave ndërkombëtare në këtë fushë. Studentëve të Fakultetit të 
Drejtesisë do t’u shpjegohet qëllimi dhe rëndësia ei zhvillimit të kësaj lënde. 
Në këtë lëndë do të trajtohen : Sporti dhe të drejtat e njëriut, organizimi i 
sistemit sportiv, Kartat Ndërkombëtare sportive.  

Do të trajtohen Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (KON) si autoriteti më i 
lartë ndërkombëtar që  promovon sporte të nivelit të lartë si edhe sporte për 
të gjithë në përputhje me Kartën Olimpike dhe Komiteti Olimpik Kombëtar 
Shqiptar (KOKSh) i cili përmbledh në vetevete të gjitha Federatat Kombëtare 
Sportive dhe promovon sportistët tanë në arenën ndërkombëtare.

Gjithashtu do të trajtohen : Juridiksioni Sportiv Ndërkombëtar, Kodi i 
Agjensisë Botërore Antidoping (WADA), Organizatat Sportive Kombëtare, 
Ligji Sportiv Kombëtar. Rëndësi të veçantë e trajtimit të legjislacionit 
sportiv ndërkombëtar  dhe kombëtar bëhet në mënyrë të tillë që studentët jo 
vetëm të njihen me legjislacionin në fjalë, por sidomos për të gjitha veprat 
penale dhe që ndodhin në sport si : trukimet e ndeshjeve, dopingu, rrahjet, 
plagosjet, fyerjet që mund të ndodhin në të. Studentët do njihen me organet 
disiplinore ndërkombëtare dhe kombëtare si : Gjykata e Arbitrazhit Sportiv, 
Këshilli i Arbitrazhit Sportiv (KAS) si dhe komisionet disiplinore përkatëse. 
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LËNDA:  E DREJTË PENALE E KRAHASUAR 

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Dr.  Altin Shegani   
Numri i krediteve : 4 ECTS 
Tipologjia e Lëndës : Studim i krahasuar në fushën penale 
Lloji i Lëndës:  Lëndë me zgjedhje 
Programi i studimit:  Programi i ciklit të dytë

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT:

E Drejta penale e krahasuar, si një disiplinë relativisht e re për nga mosha, 
identifikon proceset e lindjes dhe zhvillimit të traditave te ndryshme ligjore 
penale në botë si edhe mundesojnë bazën e njohjes se ligjit të huaj në 
fushën penale me qëllim përmirësimin e legjislacionit duke unifikuar prirjet 
pozitive normative dhe insitucionale penale. Kjo disiplinë juridike, synon 
të pajisë dhe të formojë studentet e fakulteteve juridike, me kulturen e 
krahasimit ligjor doktrinal, normativ dhe institucional. Njohuritë krahasuese 
dhe mekanizmat e orientimit në procesin e krahasimit, shërbejnë per t’i 
paraprirë evolucionit pozitiv të së drejtës se brendshme. Kjo nënkupton 
pajisjen me njohuri të thelluara të elementeve themelore përberës si: 
burimet në modelet ligjore, koncepti i familjeve ligjore dhe karakteristikat 
përkatëse të tyre, elementet përcaktues dhe ekuivalenca e institucioneve në 
nivelin e makrokrahasimit dhe mikrokrahasimit. Një element me rëndësi 
te vecantë, në objektin e studimit të së drejtës penale te krahasuar, të 
vecantë është edhe fusha e krahasimit. Pjesa e posacme e kësaj disipline i 
kushtohet organizimit dhe funksionimit të sistemeve penale të vendeve të 
ndryshme në botë në perputhje me karakteristikat e përkatesisë së tyre në 
familjet ligjore. Lënda e të Drejtës Penale të Krahasuar, synon t’iu ofrojë e 
ti pajisë studentët e vitit të pestë të studimeve në Fakultetin e Drejtësisë të 
Universitetit të Tiranës, me njohuri integruese specifike për të mundesuar 
koncepte të drejta në fushën e krahasimit penal. Objektivi kryesor nëpërmjet 
njohjes së objektit të studimit, natyrës së burimeve dhe instrumentave të 
krahasimit është të mundësohet njohja e karakteristikave të procesit të 
krahasimit, rregullat që e drejtojnë këtë proces dhe cilesia e produktit që 
vjen nga krahasimi nëpërmjet konstatimit të ngjashmërive dhe diferencave 
normative, jurisprudenciale dhe institucionale. Studimet e krahasuara penale 
në vecanti si pjesë e studimeve te krahasuara në përgjithesi sjellin dobi në 
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fushën legjislative. Materiali i servirur për studentët do të ofrojë njohuri dhe 
informacion edhe për institucionet e ndryshme ndërkombetare të cilat kanë 
në qendër të punës së tyre përhapjen dhe promovimin e standarteve positive 
nëpërmjet studimeve krahasuese. Nëpërmjet prezantimit të profileve të 
sistemeve penale të vendeve të ndryshme të botës, studentët në vecanti dhe 
juristët në përgjithesi do të njohin teknikat e funksionimit të aktorëve të 
ndryshëm të drejtësisë penale në vende të ndryshme. Nëpërmjet përmbajtjes 
së këtij kursi, synohet edhe zhvillimi i mendimit kritik nga ana e studentëve 
mbi aspekte te ndryshme të organizimit dhe funksionimit të legjislacionit 
penal dhe institucioneve penale në Shqipëri. Gjatë transmetimit të njohurive 
studentët do të kenë mundësinë të njihen edhe me problematikat që dalin 
nga zbatimi në praktikë i dispozitave dhe cilësisë së inkriminimit. Ndër 
objektivat plotësues do të jetë edhe forcimi i sensit analitik tek studentët 
për të analizuar dhe diskutuar zhvillimet më të fundit në fushën e të drejtës 
penale te krahasuar dhe teknikave te krahasimit, nëpërmjet prezantimit të 
çështjeve dhe problematikave bashkëkohore. 
Në fund të këtij kursi studimi, cdo student do të familjarizohet me koncepte të 
zhvillimeve të rëndësishme evropiane e më gjerë në fushen e ligjit penal dhe 
mënyrën se si funksionon skema e organizimit dhe funksionimit të sistemeve 
të ndryshme penale nepermjet rolit të aktorëve të këtyre sistemeve. Përsa i 
përket metodave të mësimdhënies, kursi është konceptuar që të ezaurohet 
nëpërmjet perdorimit të metodes sokratike, interactive nëpërmjet së cilës 
i lihet vend i vecantë refleksionit të studenteve gjatë leksionit me qëllim 
parashtrimin e elementeve që ngacmojnë interesin e formimit të gjithsecilit 
si edhe parashtrimin në mënyrë më të detajuar  të problematikave të vecanta 
juridike ku hasen vështirësi. Metodat e punës në senacat e seminareve do 
të konsistojnë në angazhimin individual dhe kolektiv te identifikimit të 
zgjidhjeve në situata teorike dhe praktike që lidhen me problematikat e 
sipërcituara. Nxitja për të marrë pjesë në diskutim, do të shërbejë si një 
ftese për të analizuar në trajtën e debatit kazuset apo këndvështrimet teorike 
problemore. Debati do të orientohet gjithmonë në tematikat me dobishmëri 
të drejtëpërdrejtë që lidhen me ceshtjet mësimore dhe në mënyrë të vecantë 
azhornimi i qëndrimit teorik me pozicionin e jurisprudencës së gjykatave 
shqiptare, të huaja dhe asaj të GJEDNJ-së. Në seancat e seminareve do të 
shqyrtohen edhe ese teorike mbi vecoritë e organizimit dhe funksionimit të 
sistemeve të huaja të drejtësisë penale si edhe praktika të vecanta gjyqësore 
të gjykatave të huaja.
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LËNDA:  E DREJTË BIOMJEKËSORE

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Rezarta Demneri

Ngarkesa: 42 orë në auditor, 58 orë jashtë auditorit 
Numri i krediteve: 4 ECTS 
Numri i orëve mësimore në klasë: Leksion 30 orë, Seminar 12 orë 
Tipologjia e lëndës: Lëndë me zgjedhje 
Programi i studimit: Cikli i integruar Master i Shkencave në “Drejtësi” 
Adresa elektronike e titullarit: rezarta.demneri@fdut.edu.al 

PËRMBLEDHJE E SHKURTËR E PROGRAMIT TË LËNDËS: 

Objektivi i këtij kursi studimi është transmetimi tek studenti i koncepteve 
bazë të së drejtës biomjekësore (medical law, ang.) duke propozuar një 
qasje kritike të arsyetimeve juridike të traditës common law dhe asaj civil 
law të zbatueshme për çështjet me karakter etik mjekësor. Analiza juridike e 
çështjeve që i përkasin etikës mjekësore ofruar në këtë lëndë, do të ketë një 
fokus të veçantë në të drejtën penale. Studentët do të mund: 1. Të kuptojnë 
tematika komplekse etike dhe juridike që lidhen me jetën dhe shëndetin 
e njeriut si p.sh. fillimi i jetës dhe dhënia fund e saj, kujdesi i shëndetit 
mendor, konfidencialiteti, aborti dhe kontracepsioni etj. 2. Të ndërlidhin 
njohuritë e fituara në lëndët e tjera si p.sh në të drejtën kushtetuese, në 
filozofinë e së drejtës, të drejtën penale dhe mjekësinë ligjore e mandej me 
të drejtën civile dhe atë familjare, falë karakterit ndërdisiplinor të së drejtës 
biomjekësore. 3. Të vlerësojnë me sy kritik ndryshimet ligjore që prekin 
tematikat e trajtuara në këtë program studimi me një perspektivë të pjekur 
dhe të përditësuar, në koherencë me zhvillimet moderne të shkencës dhe 
mendimit juridik. LITERATURA BAZË: 1. Demneri, Rezarta, “E Drejta 
për të Përfituar Kujdes Shëndetësor - Një Qasje Ndërdisiplinore”, 2021, 
Morava. 2. Demneri, Rezarta, “Përgjegjësia Penale e Mjekut nga Pakujdesia 
në Mjekim në Perspektivën e së Drejtës së Krahasuar”, 2021, Morava.
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LËNDA:  TË DREJTAT E NJERIUT NË PROCESIN PENAL

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.Dr. Skënder KAÇUPI, 
                                                Prof.As.Dr. Jola  BODE
Numri i krediteve: 5 ECTS
Lloji i lëndës: Lëndë e formimit special - Master Shkencor në Drejtësi 
Vlerësimi përfundimtar i dijeve: Provim me shkrim

Kjo lëndë ka për qëllim të ofrojë njohuri mbi tërësinë e të drejtave të njeriut 
në procesin penal, të cilat janë të domosdoshme për garantimin e një procesi 
të rregullt sipas standarteve ndërkombëtare dhe europiane. Fillimisht do të 
hidhet një vështrim analitik mbi konventat ndërkombëtare dhe europiane 
për të kaluar më tej në analizën e legjislacionit shqiptar dhe praktikës 
gjyqësore. Temat kryesore përfshijnë:

Të drejtat e njeriut parë në këndvështrimin e legjislacionit ndërkombëtar; 
Garantimi i të drejtave të njeriut sipas Konventës Europiane të të Drejtave 
të Njeriut dhe Lirive Themelore; E drejta për liri dhe siguri sipas Konventës 
Europiane dhe legjislacionit procedurial penal shqiptar; Të drejtat e njeriut 
në rastin e arrestit në flagrancë dhe ndalimit të të dyshuarit për krim. 
Reflektim analitik i jurisprudencës së GJEDNJ-së; Garancitë proceduriale 
të individit kundrejt të cilit janë caktuar masat e sigurimi. E drejta për 
t’u informuar në gjuhën që kupton. E drejta për të pasur një përfaqësues 
ligjor; Garancitë proceduriale të të pandehurit gjatë gjykimit në shkallën e 
parë. Kontradiktoriteti i palëve. Barazia e armëve; E drejta për t’u ankuar 
brenda afateve të parashikuara në ligj. Sanksionimi i parimit in dubio pro 
reo sipas praktikës gjyqësore të GJEDNJ-së dhe Gjykatës Kushtetuese 
të Republikës së Shqipërisë; E drejta për të paraqitur prova të reja gjatë 
gjykimit në apel. Reflektimi i jurisprudencës së GJEDNJ-së në praktikën 
gjyqësore shqiptare lidhur me regjimin e provës së re; Gjykimi në Gjykatën 
e Lartë si instancë e fundit e gjykimit. Veçoritë e juridiksionit rishikues nën 
interpretimin e KEDNJ. Rastet përjashtimore të gjykimit me juridiksion 
fillestar të Gjykatës së Lartë dhe kufizimi i së drejtës së ankimit; Garantimi 
i të drejtave të të pandehurit gjatë procesit të rishikimit penal. Problematika 
e praktikës gjyqësore shqiptare; Gjykata Kushtetuese si organ qëndror i 
interpretimit dhe garantimit të të drejtave të të pandehurit në procesin penal. 
Vlerësueshmëria e përputhshmërisë së standarteve të të Drejtave të Njeriut 
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të garantuara nga GJEDNJ-ja dhe Gjykata Kushtetuese; Zbatueshmëria e 
standarteve të të drejtave të njeriut gjatë procedurave të transferimit dhe 
ekstradimit. Analizë krahasuese e teknikave proceduriale; Respektimi i 
dinjitetit njerëzor gjatë arrestimit dhe ndalimit. Harmonizimi i procedurave 
për ndalimin e torturës, trajtimit mizor, çnjerëzor e degradues. Vështrim i 
raporteve rekomanduese të Komitetit Europian të Parandalimit të Torturës 
(KPT) dhe Komitetit Ndërkombëtar kundër Torturës (KKT); Vështrim i 
jurisprudencës së Gjykatës Ndërkombëtare Penale lidhur me sanksionimin 
e të drejtave gjatë gjykimit të krimeve të luftës dhe krimeve kundër 
njerëzimit; Rëndësia e ekzekutimit të vendimeve penale si një nga garancitë 
e procesit të rregullt ligjor.   
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LËNDA:  KONTRATAT ADMINISTRATIVE

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. As. Dr. Erlir Puto / Dr. Erajd Dobjani
Ngarkesa: 6 kredite, 60 orë mësimore në klasë, 45  orë leksione dhe 15 orë 
seminare per 15 javë.
Tipologjia e lëndës:Lëndë karakterizuese. 
Lloji i lëndës: Lëndë e detyrushme për Master Publik Profesional dhe Lëndë me 
zgjedhje për Master Publik Shkencor. 
Programi i studimit: Master Publik Profesional dhe Master Publik Shkencor.

Lënda “Kontratat administrative” zhvillohet si një lëndë karakterizuese 
(kategoria B) e detyrueshme në vitin e dytë të studimeve për Masterin 
Publik Profesional dhe është lëndë me zgjedhje për Masterin Publik 
Shkencor. Lënda ka për objektiv të edukojë dhe zgjerojë njohuritë në të 
drejtën administrative të kontratave (kontratat publike), më konkretisht në 
teorinë e përgjithshme të kontratave administrative sipas ligjit shqiptar (K. 
Pr. Administrative 2015) dhe në kontratat administrative të posaçme, siç janë 
kontratat e lidhura ndërmjet vetë organeve publike dhe kontratat e lidhura 
ndërmjet organeve publike dhe privatëve, kështu prokurimet publike, 
koncesionet, partneritetet publike-private, marrëveshjet hidrokarbure, 
kontratat e shitjes publike. Pjesa e fundit e lëndës trajton gjithashtu 
edhe impaktin që e drejta ndërkombëtare e investimeve ka mbi kontratat 
administrative të lidhura me investitorë të huaj me objekt zhvillimin dhe 
shfrytëzimin e një infrastrukture publike. 

Literatura bazë e detyrueshme: 

	Erajd Dobjani “Kontratat Administrative, Traktat teorik dhe 
praktik i kontratave administrative në të drejtën shqiptare”, Botues 
Emal, Tiranë, Nëntor 2017.

	E. Puto, “Kontratat e administratës publike”, në doracakun e edituar 
nga M. Ballbé, Xh. Zaganjori, C. Pablos dhe E. Methasani-Çani, 
“Çështje të së Drejtës Administrative në Vështrim Krahasues”, 
Albdesign, 2010, fq. 416.
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LËNDA: PROCEDIMI GJYQËSOR PRANË GJYKATËS 
EVROPIANE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Dr. Evis Alimehmeti  
Ngarkesa: 4 ECTS
Viti akademik/semestri: V/sem. II
Lloji i lëndës: Me zgjedhje
Programi i studimit: Programi i integruar i ciklit të dytë 
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: 
evis.alimehmeti@fdut.edu.al

PËRMBLEDHJE 

Kursi “Procedimi gjyqësor pranë Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut (GJEDNJ) mundëson studimin e avancuar nga ana e studentëve të 
procedurave gjyqësore pranë GJEDNJ, në kuadër të detyrimeve që rrjedhin 
nga anëtarësia e Shqipërisë në Konventën Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut. Rëndësia e studimit  të posacëm të proceseve pranë GJEDNJ, si 
një gjykatë ndërkombetare, lidhet me statusin e të drejtës ndërkombëtare 
në kuadrin vendas, vendit të posacëm që ka Konventa Evropiane e të 
Drejtave të Njeriut në sistemin ligjor të brendshëm e fuqinë detyruese të 
vendimeve të GJEDNJ. Nohja e  proceseve pranë GJEDNJ bëhet edhe më 
e rëndësishme në kuadër të rritjes së numrit të çështjeve të paraqitura pranë 
GJEDNJ kundër Shqipërisë. Në këtë perspektivë, përgatitja e studentëve të 
drejtësisë me informacion të posacëm mbi kriteret e aplikimit, shqyrtimit, 
marrjes së vendimeve e zbatimit të tyre evidentohet edhe më e rëndësishme. 

Lënda analizon gjerësisht konceptet që lidhen me mbrojtjen procedurale të 
drejtave te njeriut përpara Gjykatës, si edhe ofron një panorame krahasuese 
midis dy sistemeve evropiane, atij të themeluar në kuadër të Konventës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe sistemit të BE-së. Lënda ofrohet në 
vitet e fundit të studimeve të integruara, si lëndë me zgjedhje për studentët 
që dëshirojnë të zhvillojnë më tej njohuritë mbi sistemet e mbrojtjes 
evropiane të të drejtave të njeriut.
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LËNDA:  MARRËDHËNIET PASURORE NË FAMILJE

Titullari /pedagogu i lëndës: Dr. Xhensila Kadi

“Marrëdhëniet pasurore në familje” është lëndë me zgjedhje, e cila përfshihet 
në planin mësimor të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i 
Shkencave në Drejtësi”. Lënda zhvillohet në vitin e pestë, semestri i dytë të 
këtij programi dhe vlerësohet me 4 kredite.

Përfshirja e kësaj lënde në programin e studimeve të thelluara të së drejtës 
civile, vjen si pasojë e drejtëpërdrejtë e reformës ligjore që kanë pësuar të 
drejtat pasurore në Shqipëri pas viteve ’90. Në kushtet kur legjislacioni 
i mëparshëm shqiptar, i frymëzuar dhe i bazuar në ideologjinë marksiste 
të kohës, formimin dhe ruajtjen e pasurisë private në kuadrin e familjes 
e konsideronte element shkatërrues të qëllimit parësor të familjes, është 
lehtësisht e kuptueshme përse disiplinat shkencore nuk i kushtonin aspak 
rëndësi të drejtave pasurore ndërmjet anëtarëve të familjes. 

Duke pasur parasysh që, një nga te ndencat bashkëkohore të së drejtës 
familjare është rritja e sferës së autonomisë së vullnetit të anëtarëve të 
familjes në raport me grupin familjar, kjo lëndë synon një trajtim të detajuar 
teorik dhe praktiktë marrëdhënieve pasurore ndërmjet bashkëshortëve, 
bashkëjetuesve, prindërvedhefëmijëve si edhe marrëdhëniet pasurore në 
kuadrin e kujdestarisë. Bazua\r në rëndësinë që ka marrë rregullimi ligjor 
i marrëdhënieve pasurore ndërmjetanëtarëve të familjes, në reformën 
ligjore të vitit 2003, në këtë lëndë analizohet ekuilibri që qëndron ndërmjet 
interesave pasurorë dhe autonomisë private të secilit anëtar të familjes, nga 
njëra anë, me mbrojtjen e interesave dhe unitetit të familjes, nga ana tjetër. 
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LËNDA:  E DREJTA SOCIALE EVROPIANE E PUNËS

Titullari /pedagogu i lëndës: Dr. Laura Vorpsi

Ky modul përmban një aspekt gjithëpërfshirës të një morie materialesh 
dhe shërben si një burim parësor në ligjin e punës dhe politikën sociale të 
Komunitetit Evropian. Me dokumente dhe vendime që pasqyrojnë pasqyren 
zhvilluese që prej 1 qershorit të vitit 2002, ky modul përfshin:

• instrumentet kryesore legjislativë në ligjin e punës dhe politikën 
sociale të KE-së;

• dokumente të rëndësishme shoqëruese të politikave të prodhuara 
nga Komisioni; dhe

• vendime të rëndësishme të rëndësishme të Gjykatës Evropiane të 
Drejtësisë.

Ritmi i ndryshimit të politikës sociale dhe inovacionit në nivelin e Komunitetit 
Evropian është rritur në mënyrë dramatike. Në të vërtetë, zhvillimet gjatë 
tre viteve të fundit nuk janë shumë të dukshme, me përparime veçanërisht 
të rëndësishme në lidhje me promovimin e informacionit, konsultimit dhe 
pjesëmarrjes për punëtorët, së bashku me shqetësimin në rritje për disa 
çështje shumë më të gjera të politikës sociale.
Njohja e ndryshimeve në theks dhe shkallë për politikën sociale evropiane, 
dhe prania e materialit thelbësisht më shumë për t’u përfshirë, kanë bërë 
që ky modul të ndahet në dy vëllime. Vëllimi i parë përfshin dialogun 
social, marrëdhëniet industriale dhe ligjin e punës, ndërsa vellimi i dyte ka 
të bëjë me një gamë të gjerë të materialit që prek “dinjitetin në punë» në 
Komunitetin Evropian.
Renditja e materialit në dy vëllime thuajse të pavarura pasqyron gjithashtu një 
lehtësim dhe komoditetit. Kështu, studentët që përqendrimin e tyre kryesor 
e kanë në aspektet e “ligjit të punës” të politikës sociale evropiane mund të 
zgjedhin të përdorin kryesisht të fokusohen në materialin e përfshirë në vëllimin 
e parë, ndërsa ata që dëshirojnë të përqendrohen më veçanërisht në të drejtat 
themelore sociale, mundësitë e barabarta, anti-diskriminimin dhe dinjiteti në 
punë mund të dëshirojnë të përfitojnë nga korniza e paraqitur në vëllimin e dytë.
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LËNDA: DËMI KONTRAKTOR DHE JASHTËKONTRAKTOR

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Anjeza Liçenji

Lënda “Dëmi Kontraktor dhe Jashtëkontraktor” është një prej lëndëve 
me zgjedhje që ofrohet nga Departamenti i të Drejtës Civile, lëndë e cila 
zhvillohet në vitin e 5 të studimeve, semestri i dytë, në programin e integruar 
të ciklit të dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”.

Kjo lëndë synon dhënien e koncepteve dhe njohurive më të thelluara 
kryesisht doktrinale të institutit të shkaktimit të dëmit. Studentët do të 
marrin informacionin më të detajuar në lidhje me aspektet kryesore të dëmit 
kontraktor dhe jashtëkontraktor, qëndrimet më të fundit lidhur me kornizën 
ligjore, zhvillimet bashkohore në lidhje me shpërblimin e tij, ndryshimet 
bazë ndërmjet figurës së dëmit kontraktor dhe atij jashtëkontraktor,etj. 
Në këtë këndvështrim, vëmendje do t’i kushtohet gjithashtu shqyrtimit të 
orientimeve të ndryshme të formuara brenda doktrinës dhe jurisprudencës, 
dhe evolucionit të vetë institutit, veçanërisht në drejtim të identifikimit 
të interesave të mbrojtura juridikisht dhe përcaktimit të dëmeve të 
kompensueshme.

Qëllimi i kësaj lënde është studimi i thelluar i kuptimit të dëmit pasuror 
dhe jopasuror dhe të elementëve që lidhen me këtë institut sipas disa 
këndvështrimeve duke kombinuar aspektin teorik dhe atë praktik. 
Gjithashtu, ju bëhet e mundur studentëve që të zhvillojnë një pasqyrë të 
plotë dhe shteruese të lëndës, pa lënë pas dore analizën e nevojshme të 
thelluar në fushat tematike me rëndësi më të madhe të lidhura me format e 
reja të dëmit si : dëmit moral, dëmit ekzistencial dhe dëmit biologjik.

Në përfundim të kursit,  studentët jo vetëm do të zotërojnë njohuri 
shkencore të thelluara në këtë fushë të së drejtës private, por gjithashtu, 
do të jetë në gjendje t’u japë zgjidhje problemeve ligjore praktike të cilat 
lidhen me interpretimin e dispozitave të Kodit të Civil që trajtojnë institutin 
e shkaktimit të dëmit dhe përgjegjësinë jashtëkontraktore.
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LËNDA: E DREJTË FALIMENTIMI 

Titullari /pedagogu i lëndës: Kestrin Katro

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

E drejta e falimentimit ka per qëllim të disiplinojë mënyrat se si duhet të 
procedohet kur një subjekt është i paaftë për të paguar ose është i ngarkuar 
me borxhe. Ligji ynë ofron brenda te njëjtës procedure dy mundësi : hapjen 
e nje procedure falimentimi ose zbatimin e një plani riorganizimi, pas 
miratimit të tij sipas mënyrave te përcaktuara nga ligji. 

Per këtë duhet të sqarohet se kur subjekti është i paaftë për të paguar ose është 
i mbingarkuar me borxhe ; subjektet që legjitimohen për të kërkuar hapjen 
e procedures ; vendimet e gjykatës ( të ndërmjetme ose përfundimtare); 
kompetencat e organeve te falimentimit ; mënyrën e miratimit të planit të 
riorganizimit ; realizimin e tij ; përfundimin e proçedurës etj. 
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LËNDA: E  DREJTË E KONSUMATORIT

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Ersida TELITI

Lënda “E drejtë e konsumatorit” është një prej lëndëve me zgjedhje që 
ofrohet nga Departamenti i të Drejtës Civile, lëndë e cila zhvillohet në vitin 
e 5 të studimeve, semestri i I-rë në programin e integruar të ciklit të dytë 
“Master i Shkencave në Drejtësi”.

Konsumatori është një nga palët kryesore të zhvillimit të ekonomisë në ditët 
e sotme.  Mbrojtja e tij ka lindur si një domosdoshmëri e kohës përballë 
praktikave të padrejta të tregtarit.  Zhvillimet kontraktuale në Bashkimin 
Europian ka sjellë një unifikim të akteve dhe praktikës gjyqësore vetëm në 
këtë fushë. 

Lënda  “E drejtë e konsumatorit” synon t’i japë studentëve një paraqitje 
të qartë të instituteve dhe të koncepteve bazë të zhvillimeve të së drejtës 
së konsumatorit në Shqipëri, në Europë dhe më gjerë. Qëllimi kryesor 
është ndërgjegjësimi i studentëve në rolin e tyre si konsumator, në lidhje 
me të praktikat e padrejta tregtare si dhe njohja me kontratat konsumatore. 
Objekti i lëndës do të jenë produktet ushqimore dhe jo-ushqimore, me 
fokus të veçantë institucionet ku konsumatorët mund të ankohen, si dhe roli 
i këtyre institucioneve në fushën e mbrojtjes së konsumatorit.

Lënda do të zhvillohet duke u mbështetur në vendimet e institucioneve 
shqiptare në fushën e mbrojtjes së konsumatorit, si dhe me një fokus të 
vecantë në jurisprudencën e Gjykatës Europiane të Drejtësisë dhe zhvillimet 
e fundit legjislative në këtë fushë.

Në përfundim të kursit, studentët do të kenë zhvilluar aftësitë e tyre bazë për 
mbrojtjen e konsumatorit, informacion ligjor dhe praktik, si dhe modelet 
më të mira të Bashkimit Europian.
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LËNDA: E DREJTË SHËNDETËSORE

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Dr. Zhaklina  Peto

Lënda e drejtë shëndetësore trajton kujdesin shëndetësor tërësinë e masave 
dhe veprimtarive të ndërrmarra nga institucionet e kujdesit shëndetësor, 
punonjësit shëndetësor dhe shtetasit me qëllim përmirësimin e mirëqënies 
fizike, mendore e sociale siç përcaktohet në Kushtetutën e Organizatës 
Botërore të Shëndetësise. Shërbimet e kujdesit shëndetësor janë ndërhyrjet 
mjekësore, për të rritur  mbrojtjen dhe trajtimin shëndetësor nëpërmjet 
parandalimit, diagnostikimit, masave kurative dhe rehabilituese të siguruara 
nga ana e ofruesve të te regjistruar të kujdesit shëndetësor. E drejta për 
kujdes shëndetësor është nje e drejtë themelore e njeriut ku rolin themelor e 
luan shteti si garantues i sigurisë së pacientit bazuar ne mosdiskriminimin.

Gjitashtu kjo lëndë bazohet tek Ligji Nr.10 107, datë 30.03.2009 “Për 
Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë” ku midis te tjerash 
thuhet se “Çdo pacient ka të drejtën për akses në shërbimet shëndetësore 
sipas nevojave vetjake. Shërbimet shëndetësore duhet të garantojnë akses 
të barabartë për këdo, pa diskriminim bazuar në të ardhurat financiare, 
vendbanimin, llojin e sëmundjes apo kohën e marrjes së shërbimit” 

Lënda trajton dhe Kartën e të Drejtave të Pacientit të lidhur me kujdesin 
shëndetësor i cili udhëhiqet nga parimet e  të drejtës për kujdes shëndetësor 
si një e drejtë themelore e individit; garantimi i të drejtave të barabarta 
në kujdesin shëndetësor, bazuar në mosdiskriminim; sistemi i kujdesit 
shëndetësor funksionon mbështetur në eficencën dhe cilësinë e shërbimit, 
duke garantuar sigurinë e pacientit dhe paanësinë; pjesëmarrja e aktorëve 
të ndryshëm, pacientëve, konsumatorëve dhe qytetarëve; llogaridhënia ndaj 
qytetarëve
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LËNDA: E DREJTA E ZHVILLIMIT URBAN

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.as.Ilda Melo

Zhvillimi urban perben nje nga disiplinat e formimit karakterizues dhe 
profesional të programit të integuar 5 vjecar Master i Shkencave në Drejtësi. 
Ky kurs ka për qëllimi të familjarizojë studentët me konceptin e zhvillimit 
urban si veprimtari ndërdisiplinore për planifikimin dhe menaxhimin e 
tokës në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të territorit dhe përdorimit 
racional  të tokës dhe burimeve natyrore. Në këtë lëndë do të trajtohen 
parimet themelore, mbi te cilat ndertohen politikat, planet dhe rregulloret 
qe zbatohen ne mënyrë të përgjithshme ndaj territorit apo nje pjese të tij.  

Një vend të vecantë do të zërë proceset e privatizimit të tokës, kthim 
kompensimin, legalizimit, urbanizimit dhe integrimit të zonave informalesi 
si dhe procesi i rregjistrimit të tokës. Në mënyrë të detajuar në temat ne 
vazhdim do te trajtohen dokumentet e zhvillimit urban, organet qëndrore 
dhe lokale në fushën e zhvillimit urban, kompetencat e tyre, bashkëpunimi 
dhe bashkërendimi midis tyre në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm 
urban.

Trajtimi i temave teorike do të ndërthuret edhe me shqyrtimin e  rasteve 
praktike dhe evidentimi i problematikave qe ato mbartin. Duke i dhënë 
mundësi zhvillimit të arsyetimit juridik, përmes komentimit të dispozitave 
të ndryshme, si dhe trajtimit të rasteve praktike, që do të jenë pjesë e 
programit, synohet aftesimi i studenteve në zgjidhjen praktike të cështje 
juridike në fushën e zhvillimit urban.
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LËNDA: E DREJTË E KRAHASUAR E PUNËS

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.As.Dr.Ilir Rusi
 
Ngarkesa: 4 kredite ; 30 orë leksione; 12 orë seminare; 42 orë në  auditor; 
58 orë jashtë auditorit
Tipologjia e lëndës: Lëndë integruese
Lloji i lëndës: Lëndë më zgjedhje
Programi i Studimit: Drejtësi (Master i Shkencave i Integruar në Drejtësi)

Në këtë program studimi përfshihet edhe lënda me zgjedhje “E Drejta 
e Krahasuar e Punës”.Kjo lëndë synon të pajisë studentët me njohuri 
shkencore bashkëkohore në fushën e së drejtës së krahasuar të punës. 

Trajtesa krahasuese e sistemeve më kryesore ligjore të punës ka rëndësi 
të madhe teorike dhe praktike. Ky shtjellim ndikon drejtëpërdrejtë në 
zhvillimin bashkëkohor të së drejtës së punës, në kodifikimin shkencor 
bashkëkohor të saj si dhe në zbatimin në praktikë të legjislacionit të punës.
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LËNDA: JURIDIKSIONET PENALE NDËRKOMBËTARE

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Asoc. Jola Bode
Pedagogu/ia  i/e seminareve : Dr. Ela Podgorica
Lloji i lëndës: Lëndë e formimit special, me zgjedhje

Përmbajtja e lëndës

Lenda synon të japë informacion mbi veprimtarinë e gjykatave penale 
ndërkombëtare si dhe parimet e funksionimit dhe vendimmarrjes së tyre. 
Objekt analize do të jenë konventat, statutet dhe rregullat e procedurës si 
pjesë e legjislacionit penal ndërkombëtar që përbëjnë burim për zhvillimin 
e veprimtarisë së gjykatave penale ndërkombëtare dhe administrimin e 
drejtësisë penale në nivel ndërkombëtar. 
Aspektet teorike do të ilustrohen me çështje të praktikës së gjykatave 
ndërkombëtare si dhe atyre të brendshme të cilat kanë pasur një rëndësi 
të veçantë në sanksionimin e standardeve të drejtësisë penale në rang 
ndërkombëtar. Jurisprudenca e gjykatave penale ndërkombëtare do të 
trajtohet ne veçanti në këndvështrimin e ndikimit të praktikës gjyqësore në  
sanksionimin e standardeve të drejtësisë penale.
Në kuadrin e standarteve të drejtësisë penale objekt trajtese do të jenë 
disa aspekte kryeore që përbëjnë pjesë të standarteve të drejtësisë penale 
si, instituti i mbrojtjes, garantimi i të drejtës së mbrojtes në gjykimet 
ndërkombëtare, mbrojtja e të drejtave të të akuzuarit në procesin penal, 
mbrojtja e viktimave në të drejtën bashkohore penale. 

Objektivat e lëndës
Përmbajtja e lëndës i aftëson studentet në një kuptim më të gjerë të 
standarteve të drejtësisë penale në plan ndërkombëtar si dhe rolit të 
gjykatave ndërkombëtare në zhvillimin e tyre. 

Në përfundim të kursit studentët do të krijojnë një botëkuptim dhe nivel të 
njohurive të nevojshme mbi standardet e drejtësisë penale, sfidat që lidhen 
me administrimin e drejtësisë penale, njohjen me të thellë të jurisprudencës 
gjyqësore në rang ndërkombëtar, standardet e respektimit të të drejtave 
dhe lirive themelore në procesin penal si dhe tendencat e harmonizimit të 
legjislacionit penal në rang ndërkombëtar. 
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LËNDA: VIKTIMOLOGJI

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.Asoc Skerdian Kurti

Ngarkesa: 4 ECTS, 42 orë mësimore, 30 orë leksion dhe 12 orë seminare, 
58 orë jashtë auditorit
Tipologjia e lëndës: C
Viti akademik / Semestri: Viti 5 / Semestri 2  
Lloji i lëndës: Lëndë me zgjedhje 
Programi i studimit: Program i integruar i ciklit te dyte ne Drejtesi`
Adresa elektronike e titullarit: skerdiankurti@yahoo.it

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 

Viktimologjia është lëndë e formimit special që synon të ofrojë dijë në lidhje 
me viktimat e krimit, marëdhëniet mes viktimës  dhe autorit të veprës penal,  
studimeve të viktimave, nivelin e viktimizimit, faktorëve kriminogjenë që 
ndikojnë në  nivelin e viktimizimit dhe dhe  parandalimin e viktimizimit në 
shoqëri. Në këtë modul, trajtohen standartet ndërkombëtare, europiane dhe 
kombëtare lidhur me të drejtat e viktimave, trajtimin e  tyre në sistemin e 
drejtësisë penale dhe jashtë tij.  

Objektivat që synohet të përbushen në këtë modul janë:  paisja e studentit 
me njohuri të thelluara shkencore në fushën studimit dhe krahasimit 
të krimit nga këndvështrimi i i viktimave; ta aftësojë atë nga pikëpamja 
teorike dhe praktike për studimin dhe  ofrimin e  trajtimit  të viktimave 
në sistemin e drejtësisë penale në përputhje me interesin më të mirë të 
viktimës; të aftësojë studentin me shprehi për të dhënë një drejtësi të bazuar 
në normalizimin e marrëdhënieve mes viktimës dhe autorit. 

Këto dije janë të domosdoshme në mënyrë të veçantë për shkak të risive që 
solli reforma në sistemin e drejtësisë, që për herë të parë parashikon  një 
mbrojtje të plotë të viktimës. Gjithashtu  një srë strukturash janë krijuar në 
nivel vendor dhe qëndror që  kujdesen për viktimat dhe trajtimin e tyre.
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Dijet e marra në këtë modul janë të nevojshme dhe të dobishme për punonjës 
që dëshirojnë rë punësohen në strukturat e policisë, për kërkues dhe sektorë 
studimi, punonjës të adminstratës publike, qëndrore dhe vendore (juristë 
pranë mekanizmave vendore të referimit dhe sektorit të shërbimeve sociale 
në organet e vetqeverisjes) në Ministrinë e Drejtësisë, prokurori, gjykatë, 
avokatë në sistemin e burgjeve, shërbimit të provës, në mësimdhënien, në 
organizata kombëtare dhe ndërkombëtëre që punojnë në fushë e mbështetjes 
së viktimave dhe shoqërinë civile. 

Duke qënë se programi i studimit është studime të integruara, dijet në 
këtë fushë janë të dobishme edhe për hartues të politikave, strategjive dhe 
monitorimin  e tyre.
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LËNDA: INSTITUTET E SË DREJTËS PENALE DHE 
JURISPRUDENCA KUSHTETUESE

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.Asoc. Engjell Likmeta

Ngarkesa; 4 ECTS 30 orë leksioe, 12 orë seminare
Tipologjia e lëndës: Integruse/ndërdisiplinore C
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti i 5t / Semestri II
Lloji i lëndës: Lëndë me zgjedhje
Programi i studimit: Programi i integruar i ciklit të dytë ne Drejtesi
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: engjell.likmeta@
fdut.edu.al

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 

Lënda “Institutet e së drejtës penale dhe jurisprudenca kushtetuese” është e 
konceptuar si lëndë fakultative për studentët që do të ndjekin programet e 
studimeve të ciklit të dytë Master në Shkencat Penale. 

Ajo synon t’i japë studentëve njohuri të thelluara mbi disa nga institutet e 
së drejtës penale dhe rëndësinë e tyre, si dhe jurisprudencën kushtetuese në 
lidhje me këto institute. Këtu mund të pëmendim institute të tilla si rezerva 
ligjore, analogjia, papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore dhe 
masat mjekësore që vendosen ndaj subjeteve të papërgjegjshëm. 

Po ashtu lënda jep njohuri mbi qëllimet, funksionimin dhe kriteret e 
përgjithshme, të cilat kanë frymëzuar të drejtën penale moderne. Temat 
që do të trajtohën, të cituara më poshtë, do të ilustrohen me shembuj nga 
praktika e Gjykatës së Lartë, Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës Europiane 
për të Drejtat e Njeriut. Po ashtu këto institute do të trajtohen edhe sipas 
praktikës së Gjykatës së Kasacionit në Itali. Duke pasur parasysh rëndësinë 
që kanë këto institute, veçanërisht në interpretimin e tyre në praktikë, trajtimi 
i detajuar i jurisprudencës së gjykatave, rast pas rasti, do t’i familjarizojë 
studentët me to dhe mënyrën e aplikimit të tyre në praktikë. 
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LËNDA: ETIKA PROFESIONALE NË DREJTËSINË PENALE

Titullari /pedagogu i lëndës:  Prof. Asoc. Engjell Likmeta

Ngarkesa: 4 kredite, 42 orë mësimore në klasё, 30 orë leksion dhe 12 orë 
seminar, 58 orë jashtë auditorit) 
Tipologjia e lëndës: C Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti V, 
Semestri II 
Lloji i lëndës: me zgjedhje 
Programi i studimit: Program i Integruar i Ciklit të Dytë në Drejtësi 
Kodi i lëndës: C 
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: 
engjell.likmeta@fdut.edu.al 

Konceptet themelore: Në përgjithësi, Etika Profesionale është një displinë 
që ka për synim të kuptuarit e vlerave morale që udhëheqin jetën profesionale, 
zgjidhjen e çështjeve me karakter moral në profesionin që ushtrohet, 
justifikimin e paragjykimeve morale në profesionin që ushtrohet. Drejtësia 
penale është një sistem ligjor formal që zbaton ligjin penal dhe një sistem 
social informues që kryen veprimtarinë e saj në mënyrë efikase, ekonomike 
dhe harmonike. Ndaj dhe njohja me konceptet e etikës profesionale në 
drejtësinë penale, paraqitet me rëndësi për jetën e ardhshme profesionale 
të studentëve. Përmbledhje dhe rezultatet e të nxënit: “Etika profesionale 
në drejtësinë penale” fton studentët të studiojnë etikën dhe të angazhohen 
në respektimin e saj, veçanërisht atë etikë që zbatohet në çështjet e krimit, 
të ligjit dhe të drejtësisë. Gjatë kësaj lënde do të shqyrtohen konceptet e 
moralit, të etikës, vlerat, korniza morale / etike dhe dilemat mes së drejtës 
dhe së gabuarës. 

Qëllimi i kursit është që të përmirësojë aftësitë e studentëve që të mendojnë 
si kritikë, dhe të përballen me të dyja anët e një çështjeje, me të drejtën 
dhe të gabuarën njëkohësisht. Qëllimi i kësaj lënde është të japë, ofrojë 
një eksplorim të çështjeve etike përballë drejtësisë penale. Nëpërmjet 
studimit të rasteve, studentët do të zhvillojnë një ndërgjegjësim dhe kuptim 
të saktë të dilemave etike me të cilat do të përballen gjatë punës së tyre në 
të ardhmen në sistemin gjyqësor, dhe jo vetëm. Rёndёsia e lёndёs nga ana 
praktike: Në mënyrë të veçantë, qëllimi i kësaj lënde lidhet me zbatimin e 
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ligjit penal dhe procedurial penal, dhe sidomos me qëndrimet e mbajtura 
nga avokatët, prokurorët dhe gjyqtarët gjatë një procesi penal, ku interesi 
parësor është dënimi i fajtorit dhe shfajësimi i personit të pafajshëm, 
meqë normat e procedurës penale mbrojnë interesin e shoqërisë për të 
parandaluar dhe ndëshkuar kriminalitetin, duke garantuar lirinë individuale, 
përmes shmangies së gabimeve dhe arbitrariteteve, hetimit të drejtë dhe të 
paanshëm. 

Kjo lëndë do trajtojë vendimet e vështira me të cilat profesionistët e së 
drejtës penale në veçanti përballen në një proçes konkurrues të interesave 
të fortë. Vendimmarrja e tyre ndikohet shpesh nga dilemat e tyre etike. 
Studimi i etikës rrit ndjeshmërinë ndaj çështjeve së të drejtës dhe të 
gabuarës dhe synon të aftësojë studentët për t`u orientuar në rrugën e drejtë 
në identifikimin e veprimeve që kanë përmbajtje morale. Vetëm përmes 
studimit të etikës është e mundur që të përcaktohet sjellja joetike. Është e 
rëndësishme që studentët të zotërojnë aftësinë e arsyetimit moral dhe vetëm 
studimi i etikës profesionale synon ta zhvillojë këtë aftësi. 

Sistemi i drejtësisë penale përbëhet nga profesionistë që ushtrojnë pushtet 
dhe autoritet mbi të tjerët, dhe të cilët në disa raste janë të autorizuar për 
të përdorur forcën fizike dhe shtrëngimin kundër individit. Ligji, apo 
standardet e pranuara të sjelljes, detyrojnë rregulla etike dhe përgjegjësi mbi 
këta profesionistë të së drejtës. Kjo kërkon që profesionistët në sistemin e 
drejtësisë penale të jenë të vetëdijshëm për standardet etike në ushtrimin e 
funksioneve të tyre. 

Etika është vendimtare në vendimet që përfshijnë lirinë, forcën, dhe 
procesin e rregullt gjyqësor, sepse profesionistët e drejtësisë penale mund 
të tundohen të abuzojnë me pushtetin e tyre. Forma e kontrollit të dijeve: 
Vlerësimi përfundimtar 100 pikë Aktivizimi në klasë 10 pikë Vlerësim 
nëpërmjet Ese dhe Detyrë kursi 10 pikë Punë në laborator 10 pikë Provim 
përfundimtar 70 pikë Vlerësim kaluese 45 pikë



133

Guidë për studentët e  Fakultetit të Drejtësisë

LËNDA: DREJTËSIA PENALE E APLIKUAR

Titullari /pedagogu i lëndës:  Prof.Asoc. Dr. Besnik ÇEREKJA
Pedagogu i seminareve: Msc. Lulëzim Barjamemaj
Përgjegjësi i Departamentit  Prof. Dr. Dorina HOXHA
Numri i krediteve:   4
Semestri i zhvillimit të lëndës:  Viti  V  Semestri II
Forma e kontrollit të njohurive (kur, si dhe totali i pikëve të vlerësimit)
- Vlerësimi përfundimtar i kontrollit të dijes  100 pikë
- Vlerësimi i kontrollit të dijes/eseve   20 pikë
- Vlerësimi i dijes në provimin përfundimtar  80 pikë
- Totali i pikëve për notë kaluese    45 pikë

Përmbajtja e Lëndës

Qëllimi i kësaj lënde është të japë ofrojë një ndërthurje midis njohurive 
të thelluara shkencore të përftuara në të drejtën penale dhe të drejtën 
procedurale penale dhe zbatimit të legjislacionit penal në tërësi, siç ajo 
aplikohet në praktikën tonë gjyqësore.

- Në mënyrë të veçantë, qëllimi i kësaj lënde lidhet me zbatimin e ligjit 
penal dhe procedural penal nga Gjykata e Lartë dhe sidomos qëndrimet 
e mbajtura nga Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës Lartë, vendime këto që 
kanë unifikuar praktikën gjyqësore në këtë drejtim.

- Jurisprundeca e Gjykatës Kushtetuese në fushën penale në kuadër të 
respektimit të normave kushtetuese, të Konventës Europiane të të Drejtave 
të Njeriut si dhe akteve ndërkombëtarë të ratifikuara.

- Raportet e krijuara dhe zbatimi i K.E.D.Nj dhe të akteve të tjera 
ndërkombëtare të ratifikuara (si pjesë e brendshme e të drejtës), dhe 
qëndrimet e mbajtura nga Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut (e 
njohur ndryshe si Gjykata e Strasburgut) në fushën penale. 



134

Guidë për studentët e  Fakultetit të Drejtësisë

LËNDA: POLITIKA PENALE DHE DREJTESI RESTAURUESE

Titullari /pedagogu i lëndës: 

Titullari i lëndës: Skerdian Kurti Prof.Asoc
Ngarkesa: 4 ECTS, 42 orë mësimore, 30 orë leksion dhe 12 orë seminare, 
58 orë jashtë auditorit
Tipologjia e lëndës: C
Viti akademik / Semestri: Viti 5 / Semestri II  
Lloji i lëndës: Lëndë me zgjedhje 
Programi i studimit: Program i integruar i ciklit të dytë në Drejtësi
Adresa elektronike e titullarit: skerdiankurti@yahoo.it

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 

Kjo lëndë është lëndë e formimit special, për studentët e Fakultetit të 
Drejtësisë. Studentët që përzgjedhin dhe ndjekin leksionet e kësaj lënde 
marrin njohuri në fushën e politikës penale në nivel global, evropian dhe 
kombëtar, lidhur me orientimet e jashme dhe të brendshme të politikë penale 
për parandalimin dhe adresimin  faktorëve  që ndikojnë në format e veçanta 
të kriminalitit në ditët tona. Politika penale, njihet ndryshe si e drejta penale 
në veprim. Si e tillë, në këtë lëndë analizohen standardet ndërkombëtare 
dhe evropiane të hartimit, zbatimit dhe monitorimit të politikës penale për 
parandalimin dhe luftimin e veprave penale, të tilla si: krimi i organizuar, 
biomedicina, skllavëria moderne, krimet urbane, krimet e urrejtjes, krimet 
kompjuterike, radikalizmi dhe ekstremizmi, dhuna me bazë gjinore etj  si 
vepra penale që përbëjnë kërcënime për sigurinë në nivel kombëtar dhe 
global si dhe politika penale për trajtimin e grupeve të veçanta si: gratë, të 
miturit, minoritetet, të huajt,  emigrantët si autorë dhe/ose viktima të krimit. 

Nëpërmjet kësaj lënde studentët do të marrin njohuri teorike dhe do të 
aftësohen nga pikëpamja praktike për të zhvilluar më tej të menduarin 
kritik dhe forcën argumentuese gjatë procesit analizues; aftësitë për të 
vlerësuar një fenomen dhe për të qenë në gjendje të hartojnë dokumente 
politikë, strategji, dokumente politikash etj. për parandalimin dhe luftimin 
e forma të veçanta të kriminalitetit.. Njohuritë në këtë lëndë ndihmojnë në 
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orientimin e drejtë në marrjen e një vendimi për të vlerësuar nevojat për 
përmirësime të ligjeve në fushën e drejtësisë penale dhe të parandalimit të 
krimit dhe bashkëpunimit mes institucioneve të drejtësisë, profesionistëve 
dhe publikut. 

Kjo lëndë do të ndihmojë në krijimin e një grupi juristësh të aftë për të 
hartuar dhe zbatuar politika penale efikase në raste të punësimit si punonjës 
në administratën publike, në organet e qeverisjes vendore, polici, sistemin e 
burgjeve dhe shërbimit të provës, në shërbimet sociale në drejtësinë penale, 
në sistemin e drejtësisë, në organizata vendase dhe ndërkombëtare. 

Bashkëpunimi penal ndërkombëtar, rajonal dhe kombëtar mes 
institucioneve të ndryshme të angazhuara në parandalimin dhe luftimin e 
kriminalitetit nuk mund të jetë efektiv pa aftësimin teorik dhe zbatimin në 
praktikë të orientimeve bashkëkohore të politikës penale. Kjo lëndë është e 
dobishme dhe e domosdoshme për të gjitha atë që dëshirojnë të punojnë në 
fushën e studimeve dhe kërkimeve kriminologjike, në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar dhe që ofrojnë trajnime dhe kualifikime për profesionistët e 
sistemit të drejtësisë penale. 
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LËNDA: MBROJTJA JURIDIKE PENALE E MJEDISIT

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof.Dr Skënder Kaçupi
 

Ngarkesa: 4 ECTS, 42  orë mësimore në klasë, 30 orë leksion dhe 12  orë 
seminar, 58 orë jashtë auditorit) 
Tipologjia e lëndës: Integruese C
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: Viti V, semestri II
Lloji i lëndës: me zgjedhje
Programi i studimit: Programi i integruar i ciklit të dytë 
Kodi i lëndës: C
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: skender_kacupi@
hotmail.com 

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 

Lënda “Mbrojtja juridike penale e mjedisit” në programin e studimeve të 
ciklit të dytë  “Master Profesional në E Drejtë Penale” ka për qëllim të ofrojë 
njohuri të avancuara mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të drejtës penale, 
si një fushë relativisht e re dhe në zhvillim. Aspekte të rëndësishme të 
mbrojtjes juridike penale të mjedisit do të studiohen në vështrim krahasues 
me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe atë ndërkombëtar, duke iu 
referuar edhe eksperiencave të shteteve të tjera në adaptimin e legjislacionit 
të brendshëm me kërkesat e Direktivave të Krimit Mjedisor. Gjithashtu, 
lënda ofron njohuri mbi kriminologjinë e gjelbër, si një fushë e veçantë 
e studimeve bashkëkohore, disa aspekte kriminologjike të veprave penale 
kundër mjedisit në Shqipëri, si dhe masat parandaluese për një mbrojtje 
juridike penale efektive të mjedisit.  
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LËNDA: EKONOMIA DHE KRIMINALITETI

Titullari /pedagogu i lëndës:  Prof.Asoc.Dr Skerdian KURTI

Ngarkesa: 4 ECTS, 42 orë mësimore, 30 orë leksion dhe 12 orë seminare, 
58 orë jashtë auditorit
Tipologjia e lëndës: C
Viti akademik / Semestri: Viti V, Semestri II
Lloji i lëndës: Lëndë me zgjedhje III
Programi i studimit: Program i integruar i ciklit të dytë në Drejtësi
Adresa elektronike e titullarit: skerdian.kurti@fdut.edu.al

Ekonomia dhe kriminaliteti është lëndë e formimit special që synon të 
ofrojë dije në fushën e krimit ekonomik, format më të përhapura të këtij 
lloji të kriminalitetit dhe ndikimin që ka ai në ekonominë e një Shteti. 

Në këtë lëndë do të trajtohet krimi ekonomik, teoria ekonomike e sjelljes 
kriminale, analiza ekonomike e kriminalitetit, si dhe lloje të ndryshme të 
veprave penale me natyrë ekonomike. 

Kjo lëndë ka për objektiv të transmetojë njohuri teorike dhe aftësim 
praktik lidhur me analizën e kriminalitetit ekonomik, të gjenden shkaqet që 
ndikojnë në përhapjen gjithnjë e më të madhe të tij dhe të hartohen strategji 
efektive për parandalimin e këtij lloji të kriminalitetit.



138

Guidë për studentët e  Fakultetit të Drejtësisë

LËNDA: SHTETI DHE LIRITË EKONOMIKE NË BE

Ky program merret me idenë e analizimit të ndikimit të lirisë ekonomike 
në zhvillimin ekonomik kombëtar. Për ta realizuar këtë, programi mesimor 
është e fokusuar në tre hapa. Në fillim, eshte fokusuar në qasjen e lirisë 
ekonomike globale duke përdorur Indeksin e lirisë ekonomike dhe analizën 
krahasuese. Së dyti programi konsiston në një analizë të  në mënyrë që të 
shpjegoje idenë se liria ekonomike, e lidhur me zhvillimin ekonomik, krijoi 
tre grupe nga Shtetet Anëtare.  

Programi është përqendruar në një parashikim të indeksit të lirisë ekonomike 
deri në fund të vitit 2020, në mënyrë që të vëzhgohet nëse pabarazitë në 
të gjithë ekonominë botërore. Variablat e varur në këtë parashikim janë 
normat e lirisë ekonomike dhe variabla e pavarur është koha.  Përfundimi 
kryesor i punimit është se liria ekonomike mbështet zhvillimin ekonomik.  
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LËNDA: POLITIKAT E TREGUT TË PËRBASHKËT EUROPIAN

Titullari /pedagogu i lëndës: Prof. Dr. Iva Zajmi, 
                                                Doc. Dr. Fjoralba Caka, Dr. Aida Gugu
Përgjegjesi/e  i/e Departamentit : Prof.Asoc. Kristinka Jance
Numri i krediteve: 5
Numri i krediteve për leksionet : 45 ore leksione
Numri i krediteve për seminaret :15 ore seminare
Orët e studimit individual të studentit: 60
Semestri i zhvillimit të lëndës: 1-re
Format  e kontrollit të njohurive (kur si dhe totali i pikëve të vlerësimit)

•	Vlerësimi përfundimtar  i kontrollit të dijes nga të cilat 100 pikë
•	Vlerësimi e kontrollit të dijes  në seminar 10 pike
•	Vlerësimi i kontrollit të dijes  mes detyrave të kursit/kontrollit me shkrim    

20 pikë
•	Vlerësimi i dijes në provimin përfundimtar 70 pikë
•	Totali i pikëve për notë kaluese 45 pikë

Përshkrimi i shkurtër i lëndës dhe i qëllimeve të saj ( 1-2 paragrafë)

Ky kurs ka për qëllim t’u japë studentëve një pamje të përgjithshme mbi 
politikat dhe legjislacionin e Bashkimit Europian. Pjesa e parë e ketij kursi 
do të fokusohet në njohuri dhe parime të përgjithshme, si cila është origjina 
e Bashkimit Europian dhe pse u krijua ai, cila është struktura vendimarrëse 
e organizatës dhe cilat janë instrumentet vendimmarrëse. Më pas do të 
kalohet në analizen e liberalizimit të tregut midis shteteve anëtare dhe 
parimeve të përgjithshme të Tregut Europian duke perfunduar me fazen 
e fundit te integrimit ne fushen ekonomike, ate të Bashkimit Monetar 
Europian. Pjesa tjetër e kursit do të fokusohet në politika të rëndësishme 
ekonomike të BE si konkurrenca, ndalimi i ndihmës shtetërore, financimi 
i shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik, politika e transportit, 
energjisë, bujqesise dhe peshkimit. Leksionet e fundit do të përqëndrohen në 
marrëdhëniet ekonomike të BE me subjektet e treta, qofshin këto organizata 
ndërkombëtare si OBT apo shtete te tjera.
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INFORMACIONE TË DOBISHME 

• Biblioteka e Fakultetit

Biblioteka e Fakultetit të Drejtësisë të UT, është themeluar më 01.10.1968, 
me emërtimin “Kabineti Bibliotekar”, prej vitit 1985, si filial i bibliotekës 
së UT. Biblioteka ka një fond prej 18.500 librash. Literatura e ofruar është 
në gjuhën shqipe dhe atë të huaj si anglisht, frengjisht, italisht, rusisht, 
gjermanisht. Gjithashtu ka dhe 1300 periodik (koleksione revistash). Këtu 
futen koleksionet e Fletoreve Zyrtare nga viti 1932 dhe në vazhdim, revista 
“Drejtësia Popullore” nga viti 1948-1993, revista “Studime Juridike”, 
botim i Fakultetit të Drejtësisë nga viti 2000 e në vazhdim si dhe koleksione 
të ndryshme juridike. 

Misioni i bibliotekës së Fakultetit është mbështetja në procesin mësimor, 
kërkimor shkencor duke u ofruar mundësi të kërkimit të informacionit 
për të gjithë përdoruesit. Biblioteka shërben për mbledhjen, pasurimin, 
përpunimin, sistemimin, ruajtjen dhe ofrimin në dispozicion të përdoruesve 
të të gjithë koleksioneve bibliotekare që përmban fondi i saj. Ajo ka në 
dispozicion të përdoruesve 2 salla leximi me 100 vende studimi, të cilat 
kanë hapësira të nevojshme studimi, janë të ndriçuara mirë dhe kanë sistem 
klimatizimi dhe një sallë me kompjutera që ofrojnë akses në internet. Sallat 
e leximit shfrytëzohen për studim të materialeve të tërhequra në sportelet 
e bibliotekës sipas rregullave të brendshme të bibliotekës. Të gjitha kopjet 
unike të librave, punimet e doktoraturave dhe punimet e mikrotezave MND 
nuk dalin jashtë ambjenteve të bibliotekës, ato janë vetëm për përdorim në 
ambjentet e bibliotekës.

Qëllimi kryesor i stafit të bibliotekës është të ofrojë dhe përhapë 
informacion:

• Në kohë reale
• Lehtësisht të aksesueshëm
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• Lehtësisht i kuptueshëm
• Qasje të lirë

Të gjitha këto, bëhen të mundura nëpërmjet skedarëve manual 
(alfabatik dhe sistematik), teknologjisë së informacionit dhe mjeteve të 
tjera të komunikimit.

Vizioni ynë është që biblioteka e fakultetit të funksionojë si një qendër 
e kërkimit shkencor.

Në kuadër të modernizimit të infrastrukturës dhe përmirësimit të 
nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të stafit akademik 
dhe studentëve, me ndihmën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe 
Universitetit të Tiranës, eshte i hapr aksesi në bibliotekën elektronike 
të Elsevier. Biblioteka elektronike Elsevier është një ndër bibliotekat 
më të njohura ndërkombëtare. Aty mund të gjeni tituj punimesh e 
revistash shkencore si dhe literaturë profesionale nga një larmi fushash 
të ndryshme. Studentët dhe stafi akademik mund të aksesojnë në çdo 
kompjuter brenda fakultetit, dy bazat e të dhënave ScienceDirect dhe 
Scopus.

SEKRETARIA MËSIMORE DHE ZYRA E INFORMACIONIT 

Në sportelet e sekretarisë mësimore dhe Zyrës së Informacionit gjatë orarit 
të pritjes paraqiten studentë, të cilët drejtojnë pyetje të ndryshme që kanë 
objekt jo vetëm sekretarinë mësimore si më poshtë vijon:

• Kur dalin datat e provimeve?
• Kur dhe ku bëhen regjistrimet për provime?
• Sa kredite duhen për të kaluar në vitin pasardhës?
• Sa kredite ka një lëndë?
• Sa kredite ka cikli i studimit?
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• Ku mund të ankohem për vlerësimin e provimit në X lëndë?
• Ku mund të marr informacion për notat?
• Si mund të frekuentojë një lëndë të prapambetur?
• Sa herë përmirësohet një lëndë?
• Si përllogaritet mesatarja për të përfituar bursë?
• Kush e përfiton bursën e ekselencës?
• Sa provime mund të jap në sezon të rregullt si student i mbartur?
• Sa provime mund të jap në sezonin e paradiplomës?
• Kur hapen sezonet ekstra?
• Çfarë procedure duhet ndjekur për të aplikuar për program të dytë 

studimi?
• Çfarë procedure duhet ndjekur për të aplikuar për transferim 

studimesh?
• Çfarë procedure duhet ndjekur për t’u çregjistruar nga Fakulteti?
• Si mund të bëhet ndryshimi i gjeneralitetit?
• Ku mund të marrim informacion kur nuk funksionon faqja e Fakultetit?
• Ku dhe si aplikohet për të marrë vërtetim studenti dhe vërtetim notash?
• Ku dhe si aplikohet për të marrë programe mësimor?
• Sa është pagesa e shkollës dhe ku duhet ta paguaj?
• Ku mund ti gjejmë faturat e arkëtimit për kryerjen e pagesave?
• Ku bëhen pagesat për tarifat e shkollimit dhe marrje dokumentacioni 

(në postë, në bankë)?
• Ku dorëzohet mandat arkëtimi i pagesës së tarifës së shkollimit?
• Ku ndodhet zyra e X pedagog dhe si mund të komunikoj me të?

Marrja e dokumentave të ndryshme nga sekretaria mësimore i nënshtrohet 
afateve në varësi të llojit të dokumentit që kërkohet, si më poshtë vijon:

• Vërtetim Studenti 1 ditë
• Vërtetim Notash deri 7 ditë
• Përgatitja e kartonit të diplomës deri 3 muaj
• Tërheqje e dokumentacionit të dorëzuar në momentin e përfundimit të 

studimeve deri 11 ditë
• Kthim i dokumentave në rast çregjistrimi deri 7 ditë
• Lloje të tjera dokumentash deri 7 ditë pune
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PYETJET MË TË SHPESHTA QË I ADRESOHEN ZYRËS SË 
SEKRETARISË MËSIMORE SI MË POSHTË VIJON:

 

Sa kredite duhen për të kaluar në vitin pasardhës?

Në Programin Bachelor me kohë të plotë për të kaluar në vit të dytë studenti 
duhet të ketë fituar të paktën 20 kredite dhe për të kaluar në vit të tretë duhet 
të ketë fituar të paktën 60 kredite.

Në Programin e Integruar të Ciklit të Dytë me kohë të plotë për të kaluar në 
vit të dytë studenti duhet të ketë fituar të paktën 20 kredite, për të kaluar në 
vit të tretë duhet të ketë fituar të paktën 60 kredite nga dy vitet e mëparshme, 
për të kaluar në vit të katërt duhet të ketë fituar të paktën 120 kredite nga 
tre vitet e mëparshme dhe për të kaluar në vit të pestë duhet të ketë fituar të 
paktën 190 kredite nga katër vitet e mëparshme.

Në Programet Master Shkencor dhe Profesional me kohë të plotë për të 
kaluar në vit të dytë studenti duhet të ketë fituar të paktën 20 kredite.

Sa kredite ka një lëndë, sa kredite ka cikli i studimit?

Kreditet për çdo lëndë, për çdo program dhe cikël studimi janë të evidentuara 
në planet mësimore të miratuara.

Ku mund të marr informacion për notat?

Informacioni për notat merret në zyrën e informacionit. Në rastet kur 
studenti ka një problematikë me notën në X lëndë dhe zyra e informacionit 
nuk mundet ti jape përgjigje, studenti drejtohet për sqarime të mëtejshme në 
zyrën e sekretarisë mësimore ose tek pedagogu i lëndës.

Si mund të frekuentojë një lëndë të prapambetur?

Studenti që frekuenton më pak se 50% të seminareve të një lënde, shpallet 
përsëritës në atë lëndë. Në këtë rast ai duhet ta frekuentojë lëndën në 
vitin pasardhës duke bërë kërkesë në zyrën e sekretarisë mësimore për 
regjistrimin në një grup mësimor për frekuentimin e kësaj lënde.
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Sa herë përmirësohet një lëndë?

Në çdo program dhe cikël studimi për rishikim note studenti provohet 
vetëm një herë.

Si përllogaritet mesatarja për të përfituar bursë?

Bursa llogaritet duke u bazuar në mesataren e ponderuar, e cila llogaritet: 

(notë x kredit): kredit

Sa provime mund të jap në sezon të rregullt si student i mbartur?

Studentët e mbartur në sezonin e rregullt japin provim në lëndët, për të cilat 
janë shpallur datat e provimeve nga Dekani.

Sa provime mund të jap në sezonin e paradiplomës?

Për çdo sezon paradiplome afishohen datat zyrtare ku sqarohet edhe sa 
kredite duhet të shlyejë maksimumi një student.

Çfarë procedure duhet ndjekur për të aplikuar për program të dytë 
studimi dhe transferim studimesh?

Aplikimet për program të dytë studimi dhe transferim studimesh rregullohen 
me akte dhe udhëzime, të cilat shpallen në faqe zyrtare për çdo vit akademik.

Çfarë procedure duhet ndjekur për t’u çregjistruar nga Fakulteti?

Për të kryer procedurat e çregjistrimit nga Fakulteti duhet të bëni një deklaratë 
noteriale ku citohet se kërkoni të kryeni me dëshirën tuaj çregjistrimin nga 
Fakulteti i Drejtësisë, UT. Bashkëlidhur me të dhe një kërkesë tuajën e 
dorëzoni në protokoll. Pas këtyre procedurave dhe verifikimeve përkatëse 
Dekani shqyrton kërkesë tuaj për çregjistrim.

Si mund të bëhet ndryshimi i gjeneralitetit?

Kur ju ndryshoni gjeneralitetet tuaja në gjendjen civile gjatë periudhës 
kur jeni student i Fakultetit të Drejtësisë, UT duhet të dorëzoni në Degën 
Mësimore të Rektoratit, UT:
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Çertifikatën e lëshuar nga gjendja civile, ku është shënuar ndryshimi i 
gjeneralitetit tuaj.
- Vërtetim studenti lëshuar nga Fakulteti i Drejtësisë, UT.
- Kopje e kartës së identitetit.
Pas dorëzimit të këtyre dokumentave nga Rektorati, UT përcillet në 
Fakultetin e Drejtësisë praktika shkresore në lidhje me kërkesën tuaj.

Ku dhe si aplikohet për të marrë vërtetim studenti dhe vërtetim notash?

Për procedurat e aplikimit për tu pajisur me vërtetim studenti dhe vërtetim 
notash drejtohuni në zyrën e Informacionit

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTARE DHE PARNERITETE 
AKADEMIKE- SHKENCORE

Disa nga projektet, marreveshjet dhe partneritetet e zhvilluara për gjatë 2019-
2021 (në footnote: Për qëllime hapësire nuk janë perfshirë Marrëveshje dhe 
partneritete të shumta në numër të realizuara përgjatë 2 dekadave të fundit)

• Projekte në zhvillim pranë FDUT 

1. Projekti me titull “Enhancing Enforcement under Brussels Ia”, nr. 831598 
me akronim EN2BRIa në bazë të Marrëveshjes së Grantit të datës 5.2.2019 
ndërmjet Komisionit Europian dhe Universitetit të Gjenovës si koordinator 
me partnerë UT, Universiteti i Valencias dhe Universiteti i Nisës “SOPHIA 
ANTIPOLIS”. Ky projekt është fituar në bazë të programit të Bashkimit 
Europian “Justice Program 2014-2020” dhe ka në fokus bashkëpunimin 
gjyqësor në çështjet civile dhe tregtare. https://dispo.unige.it/node/1042. 

2. Projekti me titull “Diversity of Enforcement Titles in cross-border 
Debt Collection in EU”, me Nr. 831628, me akronim EU-En4s në bazë të 
Marrëveshjes së Grantit të datës 29.3.2019. Edhe ky projekt është fituar 
në bazë të programit të Bashkimit Europian “Justice Program”. Në këtë 
projekt janë realizuar punimet shkencore të parashikuara për periudhën 
1.6.2019-10.9.2020. Ndërkohë, janë duke vazhduar punët dhe aktivitetet 
shkencore të planifikuara. Për më shumë shihni: https://pf.um.si/en/acj/
projects/pr09-eu-en4s/. 
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3. Projekti me Titull “Train to enforce” Train 2 EN4CE, referencë 854038, 
i mbështetur nga European Union Justice Programe. Partner kryesor 
Universiteti i Maribor. https://unitir.edu.al/train-to-enforce-train-2-en4ce/ 

4. Në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit 2019-2021 ndërmjet FDUT 
dhe Institutit të administrimit të ndërrmarrjeve (IAN), Universiteti Poititiers, 
miratuar në 6 mars 2019, FDUT ka publikuar thirrjen të rekrutuar 2 studentë 
të FDUT-së për mobilitetin semestrin e dytë janar 2021-maj 2021. 

5. Në datë 04.03.2020 ndërmjet FDUT-së dhe Institutit “ISOMET’, në 
Maribor, Slloveni është firmosur një marrëveshje për rajonin e Ballkanit 
Perëndimor, bazuar tek një project me fontet e Komisionit Europian 
“Academic network supporting EU policies towards Western Balkans with 
emphasis on regional cooperation based on reconciliation-ANETREC”. Për 
më shumë shihni: http://anetrec.eu/ 

6. Projekt mobiliteti Erasmus+ midis Fakultetit të Drejtësisë Leiden 
dhe FDUT. Projekti ka filluar në vitin akademik 2019-2020 dhe synon 
mobilitetin e studentëve të Fdut-së. 

7. Projekti “Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e 
punëmarrësve shqiptar. Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi rëndësinë e 
mbrojtjes së mjedisit” i financuar nga Fondacioni “Shoqëria e hapur 
për Shqipërinë” ka filluar zbatimin e tij në maj të 2021 ka parashikuar 
përfshirjen dhe trajnimin e studentëve të Fakultetit të Drejtësisë në fushat 
e përzgjedhura. 

Ndër Marrëveshjet e nënshkruara gjatë vitit akademik 2020-2021që kanë 
në fokus promovimin dhe rritjen e kapaciteteve të studentëve përmendim:
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Titulli Pala 1 Pala 2
Memorandum 
mirëkuptimi 

FDUT Universiteti i Stambollit

Marrëveshje 
bashkëpunimi

UT The ISCOMET - Institute for Ethnic and 
Regional Studies, Maribor, Slovenia 

Rrjeti i Shkollave të 
Drejtësisë të Evropës 
Juglindore (SEELS)

FDUT Themeluar në mars të vitit 2011, (një 
kopje origjinale e Kartës ndodhet në 
Rektorat, pranë zyrës së projekteve).
Themelimi u mbështet nga Deutsche 
Gesellshaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)- përshin 
mobilitet të pedagogeve dhe 
studentëve, pjesëmarrje në projekte 
kërkimi shkencore, kualifikim për 
pedagogë e studentë, programe 
specializimi pasuniversitar, etj.

Memorandum 
mirëkuptimi 

FDUT Europa-Institut, Saarland University, 
pershin programe kualifikim për 
pedagogë e studentë, projekte kërkimi, 
programe specializimi pasuniversitar 
për studentet, etj.

Memorandum 
bashkepunimi 

FDUT Shoqata EU e studentëve të Drejtësisë

Marrëveshje 
bashkëpunimi 

UT Universiteti i Zadarit

Marrëveshje dypalëshe 
bashkëpunimi 

UT Universiteti i Tuscia

Memorandum 
Bashkëpunimi

FDUT Ministria e Drejtësisë

Marrëveshje 
Bashkëpunimi 2019-
2021

FDUT Institutit të administrimit të 
ndërrmarrjeve (IAN), Universiteti 
Poitiers



148

Guidë për studentët e  Fakultetit të Drejtësisë

Marrëveshje për 
vlerësimin profesional 
kalimtar të punonjësve 
të emëruar në 
pozicionin e Avokatit të 
shtetit si dhe pranimi 
i avokatëve të shtetit 
gjatë regjimit kalimtar

FDUT Avokati i përgjithshëm i shtetit. Shkolla 
e Magjistraturës

Marrëveshje 
bashkëpunimi për 
dhënien e ndihmës 
juridike falas

FDUT Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas

Marrëveshje 
bashkëpunimi ndërmjet 
dhe Fakultetit të 
Drejtësisë me fokus 
bashkëpunimin dhe 
shkëmbimin e stafit 
akademik dhe të 
studentëve në fushën 
e drejtësisë penale të 
krahasuar.

FDUT Humboldt University Berlin 

Marrëveshje 
bashkëpunimi që ka 
në fokus ndërmarrjen 
e iniciativave të 
përbashkëta me 
fokus promovimin e 
studentëve.

FDUT Agjencia Kombëtare e Rinisë 

Në kuadër të marrëveshjeve të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës në 
programin Erasmus + të Bashkimit Europian, ofrohen bursa studimi për 
stafin akademik dhe studentët e Fakultetit të Drejtësisë për të zhvilluara 
periudha mobiliteti në Fakultete të Drejtësisë të vendeve të ndryshme të 
BE-së. Disa nga Universitetet ku mund të zhvillohet periudha e mobilitetit 
për studentët e Fakultetit të Drejtësisë dhe stafin pedagogjik:  
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1. Universiteti i Bolonjës në Itali 
2. Universitetin e Pavias, në Itali 
3. Universitetin e La Sapienza, në Itali
4. Universiteti i Poitiers në Francë
5. Universiteti i Paris Nanterre, në Francë
6. Universitetin e Granadës, në Spanjë 
7. Universitetin e Valencias, në Spanjë 
8. Universitetin e Saarland, në Gjermani 
9. Universitetin e Mariborit, në Slloveni 
10. Universiteti i Aristotelit, në Greqi
11. Universitetin e Masaryk, në Çeki 
12. Universitetin e Graz-it, në Austri 
13. Universitetin e Leiden, Universitetin e Leiden, në Hollandë
14. Universiteti i Alexandru Ioan Cuza të Iasi, në Rumani
15. Universiteti i Timisoarës në Rumani

JETA STUDENTORE

Keshilli studentor i Fakultetit të Drejtësisë dhe përfaqësuesit e studentëve 
në Senatin e Universitetit të Tiranës

Këshilli Studentor i Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës është 
një organ i vetëqeverisur nga studentët e fakultetit. Funksionet e Këshillit 
Studentor mbështeten tërësisht në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit, 
në të cilat parashikohet veprimtaria dhe misioni i tij. Këshili Studentor 
përafron dhe nxit bashkëpunimin midis studentëve, bashkëpunimin e tyre 
me stafin pedagogjik, me koleget studentë përtej fakultetit të tyre, me 
qëllimin e vetëm për nxitjen dhe zhvillimin e veprimtarive shkencore, 
kulturore, artistike dhe përmirësimin e proçesit akademik. 
Mund të aksesoni njoftimet e ndryshme të Këshillit Studentor në faqen 
zyrtare të tij në rrjetin social Instagram në @keshilli_studentor_fdut. 
Gjithashtu studentët përfaqesohen dhe në nivel universiteti, nëpërmjet 
organit me të larte të vendimmarrjes akademike, Senatit Akademik i cili 
ndër detyrat kryesore ka garantimin e autonomisë së Universitetit, lirive 



150

Guidë për studentët e  Fakultetit të Drejtësisë

akademike dhe të drejtave të studentëve, sigurimin e brendshëm të cilësisë, 
kërkimin shkencor, vlerësimin e veprimtarisë mësimore dhe kërkimore- 
shkencore të personelit akademik, etj. 
Senati Akademik i Universitetit të Tiranës përbëhet nga 35 anëtarë, me 
mandat 4- vjecar. Studentët përfaqesohen në Senat Akademik për periudhēn 
2020-2024 nga studentët Yllhan Hoxhaj (Fakulteti Drejtësisë), Xhuljan 
Guçe (Fakulteti Shkencave Natyrës), Ederjon Ibro (Fakulteti Gjuhëve të 
Huaj), Eljon Mulgeci (Fakulteti Ekonomise).

ELSA-THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION 

Shoqata Evropiane e Studentëve të Drejtësisë (“ELSA”) është një 
organizatë ndërkombëtare, e pavarur, jo-politike, jofitimprurëse, e drejtuar 
nga dhe për studentët ose jurist të sapo diplomuar, të cilët janë të interesuar 
të arrijnë përsosmëri akademike dhe personale, përveç studimeve të kryera 
në fakultetet juridike përkatëse. ELSA Albania ne 2020 mbush 10 vjet nga 
marrja e statusit të anëtarit të rrjetit ELSA International. 
ELSA synon t’u sigurojë anëtarëve të saj një platformë për të zhvilluar 
aftësitë e tyre ekzistuese dhe për të fituar aftësi të reja, për të bashkëvepruar 
me student dhe juristë me përvojë nga shtete të ndryshme dhe sisteme 
juridike në të gjithë Evropën, si dhe synon t’i mundësojë studentëve dhe të 
sapo diplomuarve përgatitjen e nevojshme për një jetë profesionale në një 
mjedis ndërkombëtar, përmes bashkëpunimit ndërkulturor dhe larmisë së 
madhe të aktiviteteve dhe projekteve që ofron Shoqata.

ELSA ALBANIA KA SI OBJEKT TË VEPRIMTARISË SË SAJ:

a) Organizimin e workshopeve, seminareve, konferencave, gjyqeve 
simuluese, stimulimin e institucioneve të ndryshme, si dhe aktivitete 
të tjera me karakter informues me qëllim organizimin dhe mbështetjen 
e studentëve të fakulteteve të drejtësisë në përpjekjet e tyre për 
konsolidimin dhe integrimin e njohurive të fituara gjatë studimeve dhe 
në përqasje me sistemet e përparuara evropiane.
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b) Organizimin dhe kryerjen e vizitave të ndryshme studentore, të 
cilat shërbejnë për ngritjen në nivel më të lartë të shkëmbimit të 
informacioneve në lidhje me metodat më të avancuara në fushën e 
studimeve dhe praktikave juridike, si dhe eksperiencave të ndryshme 
studentore.

c) Aktivitete me karakter akademik që përfshijnë ndër të tjera një program 
hulumtimi ligjor dhe një bankë të dhënash për studimet jashtë vendit.

d) Integrimi i studentëve të drejtësisë dhe avokatëve të rinj në Programin 
e Shkëmbimit të Trajnimeve (STEP) dhe në të gjitha aktivitetet e tjera 
akademike të shoqatave të ngjashme evropiane.

PYETJE-PËRGJIGJE ORIENTUESE

Pyetje: Ku mund të njihem me orarin e leksioneve dhe seminareve?

Përgjigje: Orari është i shpallur ambientet e Fakultetit të Drejtësisë dhe 
mund të njiheni me të edhe duke klikuar në faqen online të shkollës www.
fdut.edu.al  

Pyetje: Cilat janë lëndët dhe pedagoget në vitin në vitin e parë të 
programit të integruar 5 vjecar? 

Përgjigje: Lëndët që do të zhvillohen në vitin e 1 janë: E Drejtë Kushtetuese 
(Prof. Dr. Aurela Anastasi), E Drejtë Publike (Prof. Dr. Evis Alimehmeti), E 
Drejtë Romake (Prof. Asoc. Enkeleda Olldashi), Histori e Shtetit dhe e së 
Drejtës (Prof. Asoc. Kristina Zaka), Filozofi e së Drejtës (Prof. Asoc. Luljeta 
Ikonomi), Të Drejtat e Njeriut (Prof. Asoc. Oriona Mucollari), (Historia e 
Institucioneve (Prof. Asoc. Mirela Bogdani), Hyrje në Ekonomi dhe Gjuhë 
e Huaj (ofrohen nga Fakulteti Ekonomik dhe ai i Gjuhëve të Huaja). 

Pyetje: Si mund të kontaktoj me pedagogë të ndryshëm të Fakultetit 
të Drejtësisë?

Përgjigje: Çdo pedagog i Fakultetit të Drejtëisë mund të kontaktohet 
lehtësisht nëpërmjet adresës së email zyrtar në formatin emer.mbiemer@
fdut.edu.al. 
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Pyetje: Në cilën mënyrë do të marr leksionet për lëndët përkatëse?

Përgjigje: Leksionet do ju jepen nëpërmjet literaturës së miratuar për çdo 
lëndë, monografive, cikleve të leksioneve, referencave në botime online, si 
dhe prezantimit të shkurtuar në PowerPoint të leksioneve.    

Pyetje: Në cilën mënyrë mund të gjej libra dhe informacione shtesë?

Përgjigje: Librat dhe literaturën apo informacionet shtesë mund ti gjeni, 
krahas Bibliotekës së Fakultetit të Drejtësisë edhe në Bibliotekën e Librit 
Universitar ose në Bibliotekën Kombëtare. Në Bibliotekën e Fakultetit 
të Drejtësisë keni mundësi të hyni online për gjetjen dhe studimin e 
literaturës së huaj. Orari zyrtar i kësaj biblioteke është çdo ditë 08 00-16 
00. biblioteka@fdut.edu.al 

Pyetje: Sa kushton pagesa për vitin e parë të shkollës dhe si do të 
paguhet ajo?

Përgjigje: Tarifa vjetore për vitin e parë akademik kushton 20 000 Lekë. 
Ajo paguhet në muajin janar 2021, përpara sezonit të parë të provimeve 
nëpërmjet Bankës apo zyrave postare.

Ju mund të përfitoni bursë dhe përjashtim nga tarifa me arritjen e rezultateve 
të larta në përfundim të studimeve të viti të parë, me mesatare mbi 9. 

Pyetje: Në cilat raste mund të përfitoj bursë nga shkolla?

Përgjigje: Ju mund të fitoni bursë nëse familja juaj trajohet me ndihmë 
ekonomike, jeni me aftësi ndryshe ju ose njëri prej prindërve tuaj dhe 
provoni se nuk keni të ardhura të tjera. 

Pyetje: Në cilën formë mund të shpreh një shqetësim ndaj pedagogëve, 
administratës së Fakultetit apo personelit teknik mbështetës?

Përgjigje: Fillimisht mund t’i drejtoheni personit përkatës/pedagogë/anëtar 
administrate dhe në rast mosadresimi të shqetësimit tuaj, drejtohuni pranë 
Departamentit përkatës dhe Administratores, përkatësisht për personelin 
akademik dhe atë teknik mbështetës, Zv.Dekan dhe Dekan i Fakultetit të 
Drejtësisë. Oraret e pritjes i gjeni të afishuara online.
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Pyetje: Në cilën godinë do të zhvillohen leksionet dhe seminaret?

Përgjigje: Orët mësimore që do të kërkojnë prezencë në auditor të 
studentëve, do të zhvillohen në godinën qendrore të Fakultetit të Drejtësisë 
në adresën: Rruga“Milto Tutulani”, Tiranë, me numër kontakti Tel: +355 4 
222 2537  dhe email info@fdut.edu.al  

Pyetje: Cilat janë platformat online që do të përdorim nëse zhvillojmë 
mësim online?

Përgjigje: Platforma që do të përdorë Fakulteti i Drejtësisë për të zhvilluar 
një pjesë të programit mësimor quhet Microsoft Teams. Për të hyrë ju 
duhet të pajiseni nga Fakulteti me një email të dedikuar i cili së bashku me 
një fjalëkalim që do e zgjidhni vetë do t’ju mundësojë aksesin në sistem. 
Instruksione të detajuara do të gjeni në faqen online të fakultetit www.fdut.
edu.al  dhe në Manualin e përdorimit të platformës që gjendet bashkangjitur. 

Pyetje:  Cilat janë autoritetet përfaqësuese të interesave të studentëve 
në Fakultetin e Drejtësisë?

Përgjigje: Përfaqësues të interesave të studentëve janë Këshilli studentor i 
zgjedhur nga studentët dhe përfaqësuesit e studentëve në Senatit Akademik 
të Universitetit të Tiranës. Adresa e kontaktit me përfaqësuesit tuaj është e 
vendosur edhe në këtë broshurë, në Seksionin F.

Suksese dhe studime të mbara!






