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PROGRAMI I PROVIMIT TË DIPLOMËS 

Cikli i studimeve Bachelor në Drejtësi 

E DREJTË KUSHTETUESE 

1. Parimet kushtetuese për të drejtat dhe liritë themelore. 

2. Garancitë kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore. 

3.  Liritë dhe të drejtat vetjake. 

4. Liritë dhe të drejtat politike. 

5. Liritë dhe të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore. 

6. Pushteti ligjvënës 

7. Presidenti i Republikës. 

8. Këshilli i Ministrave. 

9. Qeverisja vendore dhe reforma administrative. 

10. Pushteti gjyqësor. Reforma në drejtësi. 

 

Literatura. 

1. E drejta kushtetuese, L.Omari, A.Anastasi, 2016, ABC. 

2. Kushtetuta dhe legjislacioni per reformen ne drejtesi, Botime juridike, Albjuris, 

2016. 

E DREJTË PUBLIKE 

1. Përmbajtja e së drejtës.  

2. Sistemi juridik dhe shteti. 

3. Format e shtetit, format e qeverisjes, mekanizimi i shtetit, organet e shtetit. 

4. Parimet e ndërtimit të sistemit të së drejtës. 

 

Literatura: 

1. E drejte publike, I.Berhani, Shkodër, 2010. 

2. Elemente të së drejtës publike -L.Omari,  

3. Sistemi parlamentar, -L.Omari, Tiranë, 2000 

E DREJTË CIVILE 

 

1. Veprimet juridike. Pavlefshmëria e plotë dhe e pjesshme e veprimit juridik. Pasojat. 

Ilustroni me shembuj 

2. Përfaqësimi, zëvëndësimi në përfaqësim dhe rastet ligjore kur lejohet ai. 

3. Radha e trashëgimisë. Trashëgimtarët e radhës së parë dhe të dytë. Pjeset e tyre. 
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4. Kushtet që të fitohet pronësia mbi një send të paluajtshëm me keqbesim me 

parashkrim fitues. 

5. Parashkrimi i padisë dhe afatet prekluzive. (Karakteristikat. Të përbashkëtat dhe 

dallimet ndërmjet tyre. Ndërprerja e parashkrimit.  Kuptimi, shkaqet dhe pasojat. 

6. Padia mohuese: Legjitimimi, provimi dhe parashkrimi ne kete padi. 

7. Instituti i pronësisë sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë. Mbrojtja e 

pronësisë. Fitimi dhe humbja e pronësisë. 

8. Bashkëpronësia. Kuptimi dhe llojet. Të drejtat dhe detyrimet e bashkëpronareve ne 

pjese. 

9. Të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet veprimeve juridike që kryhen për të 

mashtruar ligjin dhe veprimeve juridike qe kryhen duke qënë i mashtruar. 

10. Padia e kallëzimit të një punimi te ri dhe dëmi të mundshëm: Legjitimimi, provimi 

dhe parashkrimi në këtë padi. 

11. Mënyrat e krijimit të uzufruktit dhe të drejtat e detyrimet që rrjedhin. . 

12.  Trashëgimia. Kuptimi dhe llojet. Mjetet e mbrojtjes të së drejtës së trashëgimisë. 

Literatura: 

1. E drejta civile pjesa e përgjithshme, Ardian Nuni, Tiranë 2013 

2. E drejta civile pjesa e posacme: pronësia, të drejtat reale të përkohshme dhe 

trashëgimia, Ardian Nuni, Tiranë 2013 

3. Kodi civil i RSH-së, i ndryshuar 

 

E DREJTË ROMAKE 

 

1. E drejta personale ( jus quad od personanu pertimet) 

2. E drejta pronësore ( jus quad ad res pertimet). 

3. E drejta reale mbi sendet e huaja 

4. E drejta trashëgimore. 

5. Proçedura civile (jus quad ad actions pertinet).  

 

Literatura  

1 E Drejta Romake, Arta Mandro (Balili), Tiranë, Emal, 2011. 

 

E DREJTË ADMINISTRATIVE 

1. Parimi i kontrollit si parim i të drejtës administrative: llojet e kontrollit mbi 

veprimtarinë administrative të parashikuara nga legjislacioni ynë. 

2. Enti publik si organ publik: karakteristikat, veçoritë dhe klasifikimi i enteve 

publike. 

3.  Parimet themelore dhe misioni i qeverisjes vendore. 

4. Kuptimi dhe format e decentralizimit. 

5. Pranimi në shërbimin civil. 

6. Pezullimi nga shërbimi civil. Efektet e pezullimit. 

7. Llojet e shkeljeve në shërbimin civil dhe procedura për masat disiplinore. 

8. Procedura administrative: përkufizimi; palët në procedurë; si fillon një 

procedurë administrative dhe cilat janë veprimet që kryhen gjatë një procedure. 

9. Fuqia juridike e aktit administrativ: përkufizimi; njoftimi i përmbajtjes së 

veprimit administrativ subjekteve të interesuara; efekti I vonuar. 

10. Akti administrativ absolutisht i pavlefshëm dhe akti administrativ i paligjshëm 

sipas legjislacionit tonë. Dallimet mes pavlefshmërisë absolute dhe paligjshmërisë. 
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Literatura: 

1. E. Dobjani, E drejta administrative. Pjesa e përgjithshme, SHB EMAL, Tiranë 

2016. 

2. S. Sadushi, E drejta administrative proceduriale. Një analizë mbi Kodin e 

Procedurave Administrative, Botimet TOENA, Tiranë 2017. 

3. F. Bjanku, Vetëqeversija vendore (cikël leksionesh), SHB ILAR, Tiranë 2016. 

4. Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative në RSH”. 

5. Ligji nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar. 

 

E DREJTË PENALE, pjesa e përgjithshme 

1. Ekstradimi. 

2. Pergjegjesia penale. Mosha per pergjegjesi, lidhja shkakesore dhe faji. 

3. Papergjegjshmeria per shkak te gjendjes mendore, gjendja e dehur.  

4. Rrethanat qe perjashtojne rrezikshmerine e vepres penale (mbrojtja e nevojshme, 

nevoja eksteme, ushtrimi i nje te drejte permbushja e nje detyre). 

5. Tentativa, llonet e tentatives dhe pergjegjesia penale.  

6. Bashkepunimi, format e thjeshta dhe te vecanta. Pergjegjesia penale e 

bashkepunetoreve.  

7. Dënimet (kryesore dhe plotesuese) 

8. Dënimet alternative 

9. Rrethanat lehtesuese dhe renduese. Menura e caktimit te denimit 

10. Shuarja e ndjekjes penale, denimit dhe rehabilitimi.  

 

Literatura: 

1. Komentar i Kodit penal të Republikes se Shqipërisë, Elezi, S. Kacupi, M. Haxhia, 

Tiranë, 2019. 

 

E DREJTË E DETYRIMEVE 

1. Kuptimi i kontratës, elementet, kushtet e saj dhe kushtet e vlefshmërisë.   

2. Lidhja e kontratës dhe fazat kryesore të saj. 

3. Faza parakontraktore, oferta, pranimi, kushtet e vlefshmërisë së tyre.  

4. Reklama, njoftimet, trataktivat tregtare, premtimi i njëanshëm dhe kontrata 

paraprake, fuqia juridike e tyre. 

5. Begatimi pa shkak, kushtet dhe pasojat e tij. 

6. Mjetet e sigurimit të përmbushjes së detyrimit, pengu, kapari, hipoteka, kushti 

penal, privilegjet etj. Veçoritë dhe dallimet e tyre. 

7. Mënyrat e mbarimit të detyrimit. 

8. Kontrata e shitjes, çasti i kalimit të pronësisë, i dorëzimit të sendit, detyrimet e 

shitësit. 

9. Kontrata e sipërmarrjes, veçoritë e saj. Kuptimi i rrezikut. 

10. Kontrata e qirasë së pasurisë, elementet, kushtet, afatet, detyrimet e palëve. Qiraja 

financiare. Ndryshimi i qirasë nga uzufrukti dhe nga enfiteoza. 

 

Literatura: 

 

1. E drejta e detyrimeve, Marjana Semini, Skanderbeg books, 2016 

2. Kodi civil i RSH-së, i ndryshuar 
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E DREJTË FAMILJARE 

1. Natyra juridike e martesës. Kushtet thelbësore dhe pengesat ligjore per lidhjen e 

marteses. Procedurat për lidhjen e martesës. 

2. Marrëdhëniet pasurore ndërmjet bashkëshortëve. Regjimet pasurore martesore. 

3. Pavlefshmeria e martesës. Llojet, shkaqet dhe pasojat e pavlefshmerisë së martesës. 

4. Zgjidhja e martesës. Rastet e zgjidhjes së martesës, natyra dhe regjimi juridik , 

fajësia në zgjidhjen e martesës. 

5. Amësia dhe atësia, mjetet ligjore për përcaktimin dhe kundërshtimin e amësisë dhe 

atësisë. Teknikat e riprodhimit mjekësor të asistuar, surrogacia. 

6. Birësimi, kushtet materiale dhe formale për birësim, procedurat e birësimit vendas 

dhe ndërvendas, pasojat e birësimit, pavlefshmëria dhe revokimi i birësimit. 

7. Institucionet rezidenciale të përkujdesit shoqëror për fëmijë. Kategoria e fëmijëve 

të institucionalizuar. 

8. Kujdestaria e të miturve, kushtet, afatet, pasojat juridike, procedura e vendosjes së 

një të mituri në kujdestari, të drejtat, detyrimet e kujdestarit dhe të miturit, mbarimi 

i kujdestarisë. 

9. Përgjegjësia prindërore, kufijtë e përgjegjësisë prindërore, ushtrimi, humbja, heqja 

, kthimi i saj; pamundësia e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore. 

10.  Interesi më i lartë i fëmijës. 

Literatura:  

1. E drejta familjare, Arta Mandro, Emal 2009,  

2. E drejta Familjare, Sonila Omari, botimet Morava, 2012 

3. Kodi i familjes i RSH-së, i ndryshuar 

4. Ligji “Për procedurat e birësimit dhe Komitetin shqiptar të birësimit”, i ndryshuar 

E DREJTË NDËRKOMBËTARE PUBLIKE 

 

1. Shteti si subjekt primar i së drejtës ndërkombëtare publike. 

2. Njohja ndërkombëtare e shtetit. 

3. Përgjegjësia dhe suksedimi i shteteve. 

4. : Mënyrat e fitimit dhe të humbjes së shtetësisë. 

5. Mënyrat e përcaktimit të kufinjve ndërshtetërorë. Llojet e kufinjve shtetërorë.  

6. Regjimi juridik i ujrave dhe lundrimit të anijeve në ujrat nën juridiksionin e shtetit 

bregdetar. 

7. Proçedura e përfundimit të traktatit. 

8. Klasifikimi, imunitetet dhe privilegjet e institucioneve të marrëdhënieve me jashtë 

jashtë shtetit. 

9. Mjetet gyqësore të zgjidhjes paqësore të mosmarrëveshjeve ndërkombëtare. 

10. Organet kryesore dhe kompetencat e tyre të Organizatës së Kombeve të 

Bashkuara. 

 

Literatura: 

 

1. E drejtë ndërkombëtare publike, Arben Puto, Tiranë 2009. 

2. E drejtë ndërkombëtare publike, Zejnulla Gruda, Prishtinë 2010 

3. Jurisprudencë dhe praktikë ndërkombëtare, Xhezair Zaganjori, Tiranë 2012 
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E DREJTË PROCEDURALE CIVILE 

 

1. Parimet e së drejtës proceduriale civile 

2. Juridiksioni dhe kompetenca 

3. Palët në procesin gjyqësor civil  

4. Ndërhyrja e përsonit të tretë në procesin gjyqësor 

5. Përgjegjësia e palëve për shpenzimet gjatë procesit dhe për dëmet gjatë procesit 

6. Aktet procedurale, njoftimet dhe afatet, pavlefshmëria e akteve 

7. Padia, elementet e padisë (shkaku, objekti dhe ndryshimi i tyre), llojet e padive, 

interesi ligjor i padisë, bashkimi i padive, mjetet juridike të të paditurit kundër 

padisë (prapësimi, kundërpadia), sigurimi i padisë, llojet e padive. 

8. Gjykimi në shkallë të parë 

9. Hetimi gjyqësor 

10. Marrja e provave 

11. Prova me dokument, prova me dëshmitarë 

12. Eksperti dhe ekspertimi 

13. Pezullimi e pushimi i gjykimit 

14. Paraqitja e ankimit dhe gjykimi në Apel 

15. Rekursi në Gjykatën e Lartë 

16. Ekzekutimi i detyrueshëm 

 

Literatura:  

 

1. E drejta e procedurale civile, Alban Brati, 2008 

2. Kodi i procedurës civile i RSH-së, i ndryshuar 

 

E DREJTË PENALE, pjesa e posaçme 

1. Krimet kundër njerëzimit. – Genocidi, krimet kundër njerëzimit. Krimet e luftës. 

2. Veprat penale kundër pasurisë dhe në sferën ekonomike. Vjedhja e pasurisë. 

Kuptimi, llojet, karakteristikat dalluese të tyre. 

3. Veprat penale të kryera në shoqëritë tregtare.  Kuptimi, llojet, karakteristikat 

dalluese të tyre. 

4. Llojet e krimeve që cënojnë marrëdhëniet me shtetet e tjera. 

5. Akte terroriste. Kuptimi, llojet, karakteristikat e tyre. 

6. Veprat penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve. 

7. Veprat penale të kryera nga organizatat kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal. 

 

Literatura: 

1. E drejta Penale, pjesa e posacme, Botimet Kumi, Tiranë, 2016 

2. Kodi penal i RSH, i ndryshuar 

E DREJTË  PROCEDURALE  PENALE  

1. Organizimi dhe funksionet e prokurorisë. 

2. Aktet,njoftimet dhe afatet. 

3..Llojet e provave. 

4. Mjetet e kërkimit të provës. 

5. Kohëzgjatja e masave të sigurimit. 

6. Hetimet paraprake. 

7. Shqyrtimi gjyqësor. 
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8.Gjykimet e posacme. 

9.Apeli (gjykimi në shkallën e dytë). 

10. Ekstradimi. 

 

Literatura: 

1. Procedura penale, Halim ISLAM,  Artan HOXHA, Ilir  PANDA  ISBN 978-9928-

120-04-5 

2. Kodi i procedurës penale i RSH-së, i ndryshuar 

 

E DREJTË EUROPIANE 

 

1.  Anëtarësia në BE, aderimi, kushtet, procedura, pezullimi, tërheqja e një shteti 

anëtar. 

2.  Fusha territoriale e zbatimit të traktatit, zbatimi në territorin e shteteve anëtare, 

zbatimi në territoret përtej detit dhe regjimi i këtyre territoreve. 

3.  Subsidiariteti dhe proporcionaliteti, aspekte të zbatimit të këtyre parimeve dhe 

jurisprudenca e GJED lidhur me to. 

4.  Formula optig-out dhe regjimi i bashkëpunimit të përforcuar 

5.  Statusi juridik i Bashkimit. Personaliteti juridik i BE. Privilegjet e imunitetet e BE, 

nëpunësve dhe anëtarëve të institucioneve. 

6.  Procedura legjislative 

-Iniciativa e Komisionit, procedura e zakonshme legjislative, procedurat e posaçme, 

miratimi. 

-Zhvillimi i procedures buxhetore. 

-Miratimi i masave për zbatimin e akteve te BE, modalitetet, komitologjia para e pas 

Lisbones. 

7.  E drejta primare e BE, përmbajtja, aktet, thjeshtimi i traktateve, përparësia e të 

drejtës primare, rishikimi i traktateve. 

- E drejta e derivuar (sekondare) rregullorja, direktiva, vendimi, rekomandimet dhe 

opinionet, rezolutat. 

8. Tregu i brendshëm dhe 4 lirite themelore komunitare. Liria e lëvizjes së personave, 

liria e lëvizjes së mallrave, liria e lëvizjes së shërbimeve, liria e lëvizjes së kapitaleve. 

9.  Raporti mes rendit juridik të BE dhe rendeve juridike kombëtare 

-Afirmimi i përparësisë, situata franceze, situata në shtetet e tjera anëtare. 

-Efekti i drejtëpërdrejtë i te drejtës komunitare, i rregulloreve, direktivave, 

vendimeve, marreveshjeve ndërkombëtare 

-Sanksionet ne rast shkeljeje të së drejtes komunitare, administrative nga BE, nga 

shtetet anëtare, sanksionet penale. 

-Përgjegjësia e shteteve në rast shkelje të së drejtës së BE. 

10. Rekurset në GJED 

-Rekursi për anulim,  

-Rekursi për mosveprim 

-Rekursi për mospërmbushje detyrimi 

-Rekursi për dëmshpërblim 

-Rekursi për interpretim paraprak 

 

Literatura: 

1. E drejta  institucionale e Bashkimit Evropian Jean Paul Jacqué, PAPIRUS, 2010. 

2. E Drejta e Bashkimit Europian, Paul Craig dhe Grainne De Burca, Teksti, ceshtje 

gjyqesore dhe materiale, AIIS, Tiranë, 2011. 


