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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  FAKULTETI  JURIDIK 

Titulli i lëndës: E drejta kushtetuese aktuale 

Niveli: MASTER 

Statusi lëndës: OBLIGATIVE 

Viti i studimeve: 3 + 2 (Semestri dimëror) 

Numri i orëve në javë: 3 

Vlera në kredi – ECTS: 5 

Koha / lokacioni: Amfiteatri i vogël 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Dr.Arsim Bajrami & Prof.Dr.Murat 

Jashari 

Detajet kontaktuese:  arsim_bajrami@hotmail.com, 

murat.jashari@uni-pr.edu, 

florentmuqaj@gmail.com, 

fortuna.haxhikadrija@gmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë ka për objekt studimi sistemin kushtetues të 
Kosovës si dhe funksionimin e tij. Në kuadër të kësaj 
lënde do të trajtohen tema më specifike nga sistemi 
kushtetues i Kosovës, përfshirë këtu raste praktike dhe 
vendime të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës që kanë 
strukturuar më tej jetën kushtetuese në Kosovë. 

Qëllimet e lëndës:  
Të avancoj njohuritë e studentëve lidhur me specifikat e 
sistemit kushtetues të Kosovës 
 
Të familjarizoj studentët me konteksti politik të hartimit 
dhe miratimit të Kushtetutës së Kosovës dhe roli i 
bashkësisë ndërkombëtare në procesin e hartimit të 
Kushtetutës së Kosovës. 
 
Të familjarizoj studentët me ndarjen e pushteteve në 
sistemin kushtetues të Kosovës dhe me praktikën e 
GJKK-së. 
  
Ti ofrojë studentëve mundësi për diskutim dhe shqyrtim 
kritik për temat e avancuara që kanë të bëjnë me theks 
të veçantë me praktikën institucionale të institucioneve 
kushtetuese në Kosovë. 
 

Rezultatet e pritura të nxënies:  
Të kuptojë relacionet në mes organeve kushtetuese të 
Republikës së Kosovës; 
 
Do të arrijnë të ndërtojnë kuptimin kritik lidhur me 
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funksionimin kushtetues të organeve shtetërore të Rep. 
së Kosovës; 
 
Do të jenë në gjendje për të dalluar përparësitë dhe 
mangësitë e sistemit kushtetues të Republikës së 
Kosovës në kontekst krahasues; 
 

 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 3 1/14 42 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 1/14 14 

Punë praktike    

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 1/14 14 

Ushtrime  në teren 1 1/1 1 

Kollokfiume,seminare 3 3/3 9 

Detyra të  shtëpisë 2 1/10 20 

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

1 1/15 15 

Përgaditja përfundimtare për provim 1 1/15 15 

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

3 1/1 3 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

1 14 14 

Totali  
 

  147 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:    
Metodologjia e mësimdhënies në lëndën E Drejta 
Kushtetuese aktuale do mbështetet në aplikimin e 
metodave bashkëkohore të mësimdhënies siç janë 
zbatimi i metodave interkative të mësimdhënies, puna 
ne grupe dhe përfshirja e studentëve në punime me 
shkrim, aplikimi i prezantimeve vizuele të materialeve si 
dhe simulimi i rasteve studimore si formë e suksesshme 
e punës praktike me studentë. Në veçanti studentët do 
të kenë mundësinë e angazhimit në procesin e 
funksionimit praktik të institucioneve kushtetuese 
përmes vizitave në këto institucione, me theks të 
veçantë vizita në kuvendin e Republikës së Kosovës. 

  

Metodat e vlerësimit:  
1. Vlerësimi i parë: 20% 
2. Vlerësimi i dytë   20% 
3. Detyrat e shtëpisë ose angazhime  tjera 25% 
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4. Vijimi i rregullt  5% 
5. Provimi final    30% 
6. Total 100% 

 

Literatura  

Literatura bazë:    
Arsim Bajrami, Sistemi Kushtetues i Republikës së 
Kosovës, Prishtinë, 2011-2012; 
 
Arsim Bajrami, Parlamentarizmi (aspekte krahasuese), 
Kolegji Fama, Prishtinë, 2010; 

1.  
Arsim Bajrami, Draftimi i Kushtetutës, Prishtinë, 2007; 
 
Arsim Bajrami, E Drejta e Kosovës në Tranzicion, 
Prishtinë, 2001 
 
Akte kushtetuese dhe ligjore 
 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 2008; 
Rregullorja e Punës së Kuvendit, 2010; 
Rregullorja e Punës së Qeverisë; 
Rregullorja dhe ligji për Gjykatës Kushtetuese. 
Raste nga praktika gjyqësore e Gjykatës Kushtetuese 
 

Literatura shtesë:   1. Marc Weller “Shtetësia e Kontestuar”, botimet KOHA, 
Prishtinë 2011, 

2. Denis MacShane “Why Kosovo Still Matters”, 2011; 
3. Esat Stavileci, “Çështja shqiptare në udhëkryqin e 

zgjidhjeve paqësore”, Prishtinë, 1995 
4. Gazmend Zajmi, “Rrjedhat e konfliktësisë shqiptaro- 

serbe në rrafshin kushtetues të ish Federatës 
Multinacionale të  Jugosllavisë”, Vjetari 1996, Prishtinë, 
1996; 

5. Luan Omari, “Kushtetuta e Republikës së Kosovës, një 
Vështrim Krahasues”, Tiranë 2009; 

6. Noel Molcolm, “Kosovo-a Short History”, Macmillan, 
London 1998. 

7. Accordance with International Law of the Unilateral 
Declaration of the Independence by the Provisional 
Institutions of the Self-Government of Kosovo”, request 
for advisory opinion, Government Republic of Albania 
July 2009; 

8.  
9. Alexandros yannis “kosovo under international 

administration an unfinished conflict”, 1999-2000; 
10.  
11. International court of justice reports of judgments, 
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“advisory opinions and orders accordance with 
international law of the unilateral declaration of 
independence in respect of kosovo” advisory opinion of 
22 july 2010; 

12.  
13. John Tunheim “Rule of Law and the Kosovo 

Constitution” MINNESOTA JOURNAL OF INT’L LAW, [Vol. 
18:22009]; 

14.  
15. Joschka Fischer ,” Vitet kuq-gjelbër”,botimet KOHA, 

Prishtinë; 2008; 
16.  
17. Steven Woehrel “Kosovo’s Future Status and U.S. 

Policy”, CRS, Raport for Conges, December 28, 2007; 
18.  
19. Stipe Mesiq, “Si u Shkatërrua Jugosllavia”, Prishtinë, 

2011; 
 

   

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Hyrje Njoftimi me programin dhe metodat e punës 

Java e dytë:   
 

Hyrje në sistemin kushtetues të Republikës së Kosovës 

Java e tretë:   
 

 
 

Ndarja e pushteteve në sistemin kushtetues të Kosovës 
Rast studimor (nga praktika e GJKK-së). 

Java e katërt:  
 
 

 

Konteksti politik i hartimit dhe miratimit të Kushtetutës së 
Kosovës dhe roli i bashkësisë ndërkombëtare në procesin e 
hartimit të Kushtetutës së Kosovës 

Java e pestë:    
 
 

Sistemi kushtetues i Kosovës në krahasim 

Java e gjashtë:   
 

Qëndrimi i Kushtetutës së Kosovës ndaj të drejtës 
ndërkombëtare 
 
Rast studimor (nga praktika e GJKK-së). 
 

Java e shtatë:   Vlerësimi i parë 

Java e tetë:    
 

Mbrojtja kushtetuese e të drejtave të komuniteteve pakicë 
në Republikën e Kosovës. 

Java e nëntë:    Ndërveprimi dhe funksionimi kushtetues i organeve 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
 

 Personeli akademik duhet të reflektojë një standard të lartë të integritetit personal e 
profesional gjatë veprimtarisë së punës, duke zbatuar kuadrin ligjor përkatës, për t’u siguruar 
që procesi i punës kryhet në mënyrë transparente dhe të përgjegjshme.  

 mësimdhënësi duhet t’i njoftojë studentët lidhur me të drejtat dhe detyrimet e tyre gjatë vitit 
akademik dhe me kodin e mirësjelljes, 

 të bëhet realizimi i papenguar i ligjëratave në atë mënyrë që të respektohet orari i ligjëratave,  

 Kopjimi gjatë provimit dhe çdo lloj plagjiati janë rreptësishtë të ndaluara. 

 
 

shtetërore në Kosovë 

Java e dhjetë:   Roli i Presidentit të Kosovës në garantimin e funksionimit 
kushtetues të organeve shtetërore 
Rast Studimor 

Java e njëmbëdhjete:  Praktikat kushtetuese të jetës parlamentare në Kosovë: 
sfidat dhe perspektivat 
Rast studimor (nga praktika e GJKK-së). 

Java e dymbëdhjetë:    Funksionimi kushtetues i partive politike në sistemin 
kushtetues të Kosovës 
Rast Studimor 

Java e trembëdhjetë:      Amendamentimi i Kushtetutës së Kosovës 
Praktikat dhe raste studimore 

Java e katërmbëdhjetë:    Ndikimi i procesit të integrimit evropian në dinamikën 
kushtetuese në Kosovë 


