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KATEDRA PENALE 

 

Prof.Dr.Azem Hajdari 

 

Titujt e temave Master të propozuara 

1. Pushimi i hetimit në Prokurorinë Themelore të Prishtinës gjatë periudhës 2016 – 2020 

2. Pezullimi i hetimit në Prokurorinë Themelore të Pejës gjatë periudhës 2016 – 2020 

3. Zbatimi i mundësisë hetuese të veçantë në Prokurorinë Themelore të Prizrenit gjatë 

periudhës 2016 – 2020 

4. Hedhja poshtë e aktakuzës në Prokurorinë Themelore të Gjilanit gjatë periudhës 2016 – 

2020 

5. Ndërprerja e shqyrtimit gjyqësor në Gjykatën Themelore të Mitrovicës gjatë periudhës 

2016 – 2020 

6. Aktgjykimi refuzues në Gjykatën Themelore të Gjakovës gjatë periudhës 2016 – 2020 

7. Aktgjykimi dënues në Gjykatën Themelore të Ferizajt gjatë periudhës 2016 – 2020 

8. Aktgjykimi lirues  në  Gjykatën Themelore të Prishtinës gjatë periudhës 2016 – 2020 

9. Procedura lidhur me ankesën në Gjykatën e Apelit gjatë periudhës 2016 - 2020 

10. Procedura lidhur me ankesën në Gjykatën Supreme të Kosovës gjatë periudhës 2016 – 

2020 

11. Rigjykimi i çështjes penale në Gjykatën Themelore të Prishtinës gjatë periudhës 2016 - 

2020 

12. Pezullimi i përkohshëm i procedurës  në Prokurorinë Themelore të Prishtinës gjatë 

periudhës 2016 – 2020 

13. Paraburgimi në procedurën penale për të mitur në territorin e Gjykatës Themelore të 

Pejës gjatë periudhës 2016 – 2020 

14. Procedura për dhënien e urdhrit ndëshkimor në Gjykatën Themelore të Gjilanit gjatë 

periudhës 2016 – 2020 

15. Vështrim krahasues i procedurës përgatitore për të mitur midis Kosovës, Shqipërisë  

dhe jurispondencës ndërkombëtare 
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Prof.Dr.Haki Demolli 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Zbulimi dhe argumentimi i krimeve seksuale 

2. Terrori shtetëror si mjet për realizimin e qëllimeve politike në Evropën bashkëkohore 

3. Roli i masave operativo taktike dhe veprimeve hetimore në parandalimin, zbulimin dhe 

ndriçimin e kriminalitetit 

4. Marrëdhëniet e krimit të organizuar me terrorizmin  

5. Ekspertizat  dhe eksperimentet kriminalistike në të drejtën e evropiane dhe  të drejtën e 

Kosovës 

6. Metodika e zbulimit dhe ndriçimit të delikuencës së të miturve në territorin e Gjykatës 

Themelore të Prishtinës, në periudhën 2016-2020 

7. Metodika e zbulimit dhe ndriçimit të veprës penale të vjedhjes, me vështrim të posaçëm 

në territorin e Gjykatës Themelore të Prishtinës, në periudhën 2016-2020 

8. Metodika e zbulimit dhe ndriçimit të veprës penale të vrasjes, me vështrim të posaçëm në 

territorin e Gjykatës Themelore të Pejës, në periudhën 2016-2020 

9. Metodika e zbulimit dhe ndriçimit të krimeve seksual, me vështrim të posaçëm në 

territorin e Gjykatës Themelore të Prizrenit, në periudhën 2016-2020 

10. Zbatimi i veprimeve hetimore për vërtetimin e gjendjes faktike te veprat penale kundër 

sigurisë së trafikut publik 

11. Zbulimi, hetimi dhe ndriçimi i veprave penale të narkotikëve, në territorin e Gjykatës 

Themelore të Gjilanit, në periudhën 2016-2020 

12. Mekanizmat nacional dhe ndërkombëtar për  luftimin e veprës penale pastrimi  i parave  

13. Zbulimi dhe ndriçimi i delikteve të gjakut, në territorin e Gjykatës Themelore të 

Mitrovicës, në periudhën 2016-2020 

14. Këmbimi i informatave dhe bashkëpunimi në rrafshin nacional dhe ndërkombëtar lidhur 

me  parandalimin dhe luftimin e dukurisë së terrorizmit 

15. Metodat bashkëkohore kriminalistike për regjistrimin dhe identifikimin e kryerësve të 

veprave penale 
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Prof.Dr.Rexhep Gashi 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Politika ndëshkimore ndaj veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar në 

Kosovë 

2. Fenomenologjia dhe etiologjia e dhunës në familje në Kosovë 

3. Vepra penale e vjedhës së rëndë e kryer nga personat e mitur 

4. Disa aspekte kriminologjike të veprës penale të trafikimit me njerëz në Kosovë 

5. Organizatat kriminale italiane dhe aktiviteti i tyre kriminal 

6. Vepra penale e pjesëmarrjes ose organizimit të grupi kriminal të organizuar në Kosovë 

7. Pozita e personave të mitur gjatë qëndrimit në burgun për të mitur në Lipjan 

8. Ekzekutimi i masave edukative institucionale për të mitur në Kosovë 

9. Ekzekutimi i dënimit me urdhër për punë në dobi të përgjithshme në disa vende të 

Bashkimit Evropian 

10. Pozita e femrave të dënuara gjatë qëndrimit në burgun për femra në Lipjan 

11. Ekzekutimi i alternativave të dënimit me burgim në Shqipëri 

12. Aspekte krahasuese të shërbimeve sprovuese në vendet e Bashkimit Evropian 

13. Ekzekutimi i masës edukative të dërgimi në institucionin edukativo-korrektues 

14. Viktimat e abuzimit të substancave narkotike dhe trajtimi i tyre në Kosovë 

15. Mbrojtja e viktimave të dhunës në familje sipas akteve juridike ndërkombëtare dhe 

legjislacionit të Kosovës 

 

Prof.Ass.Dr.Avni Puka 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Zbatimi i parimit të juridiksionit universal në gjykimin e krimeve serioze kundër të 

drejtës ndërkombëtare - praktika dhe perspektiva për të ardhmen 

2. Përgjegjësia penale e shoqërive tregtare - modele krahasuese 

3. Përhapja e sëmundjeve ngjitëse si vepër penale kundër shëndetit publik - aspekte 

krahasuese 

4. Inkriminimi i veprimeve përgatitore në lidhje me veprat penale të terrorizmit - aspekte 

krahasuese 

5. Dhuna ndaj grave si formë e dhunës në familje - mbrojtja juridiko-penale (aspekte 

krahasuese) 
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6. Mbrojtja penale nga diskriminimi me vështrim te posaçëm të vepra penale e ngacmimit - 

aspekte krahasuese 

7. Trajtimi juridiko-penal i kryesve të veprave penale që kanë aftësi të zvogëluar mendore - 

aspekte krahasuese 

8. Vepra penale e vjedhjes së identitetit si formë e krimit kibernetik - aspekte krahasuese 

midis legjislacionit të Kosovës dhe Estonisë (ose vendeve tjera) 

 

Prof.Ass.Dr.Flutura Tahiraj 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Ndërmjetësimi në procedurën penale  

2. Pozita e personave te dënuar në Qendrën Korrektuese në Dubravë 

3. Metodat e tretmanit te personave të dënuar në Qendrën Korrektuese në Smrekonicë 

4. Respektimi i te drejtave te viktimave te krimit në Republikën e Kosovë  

5. Dënimet plotësuese dhe ekzekutimi i tyre në praktikë  

6. Roli i Shërbimit Sprovues në ekzekutimin e dënimeve alternative  

7. Trajtimi i viktimave të trafikimit me njerëz nga institucionet kompetente  

8. Shqiptimi i Urdhërove te mbrojtjes nga Gjykata Themelore në Prishtinë  

 

Prof.Ass.Dr.Xhevdet Halili 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Faktorët qe ndikojnë në paraqitjen e Ekstremizmit dhe radikalizmit në Kosovë gjatë 

periudhës kohore 2010-2020 

2. Rrethanat rënduese dhe lehtësuese me rastin e matjes së dënimeve si dhe impakti i tyre në 

efikasitetin e politikës kriminale në Kosovë 

3. Disa nga karakteristikat dhe format me të shpeshta të akteve terroriste në bote në shek. 

XXI; 

4. Dhunimet seksuale nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë 

5. Metodika e zbulimit dhe sqarimit të pastrimit të parave në Kosovë gjatë periudhës kohore 

2015-2020 

6. Hetimi, zbulimi dhe sqarimi i kontrabandës në Kosovë gjatë periudhës kohore 2017 -

2020 
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7. Mënyrat e informimit për veprat penale të kryera në Kosovë gjatë periudhës kohore 

2018-2020 

8. Roli dhe rëndësia e provave të fiksuara në vendin e ngjarjes për hetimin dhe ndriçimin e 

veprave penale të vrasjeve me armë zjarri gjatë periudhës kohore 2016-2020 
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KATEDRA CIVILE 

KONTRATA DHE E DREJTA KOMERCIALE 

 

Prof. Dr. Nerxhivane Dauti 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Përgjegjësia lidhur me kontratat e lidhura nga ndikimi i reklamave mashtruese 

2. Përgjegjësia e pagesat e vonuara në transaksionet komerciale ndërkombëtare 

3. Përgjegjësia e transportuesve ajror në rastet e aksidenteve   

4. Përgjegjësia për sigurinë e përgjithshme të produkteve  

5. Kontrata për ndërmjetësimin në sigurime 

6. Kontratat për shërbimet e investimit në fushën e letrave me vlerë 

7. Kontratat për transferimin e kredive ndërkufitare 

8. Roli i parimeve UNIDROIT-it si një ndihmesë në interpretimin e CISG 

9. Kufijtë e zgjedhjes së ligjit të aplikueshëm te kontratat komerciale ndërkombëtare 

10. Kushtet e padrejta te kontratat komerciale ndërkombëtare 

11. Kontratat e lidhura jashtë objektit te shitësit – Kontratat derë më derë 

12. Kontratat e bëra në mënyrë elektronike 

13. Aplikimi i nënshkrimit elektronik te kontratat komerciale ndërkombëtare 

14. Tregtia elektronike 

15. Negocimi i kontratave larg ambienteve të biznesit – në distancë. 

 

Prof. Dr. Iset Morina 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Aftësia për të qenë palë në procedurën civile 

2. Legjitimimi procedural në procedurën civile 

3. Aktgjykimi i pjesshëm në procedurën civile 

4. Aktgjykimi i ndërmjetshëm në procedurën civile 

5. Aspektet juridike dhe praktike lidhur me procedurën jokontetsimore për shqyrtimin e 

pasurisë trashëgimore 
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6. Revizioni si mjet juridik i goditjes në procedurën jokontestimore statusore lidhur me 

kontestet për çështje banesore 

7. Likuidimi i shoqërive tregtare në Kosovë/Aspekte normative dhe praktike 

8. Masat e përkohshme në procedurën e arbitrazhit 

9. Arbitrabiliteti objektiv dhe subjektiv në procedurën e Arbitrazhit 

10. Kriza financiare dhe clausola rebus sic stantibus 

11. Kërkesa për shpërblimin e dëmit imaterial sipas të drejtës së Kosovës, Zvicrës dhe 

Austrisë 

12. Fitimi i pronësisë në sendet e luajtshme sipas punës juridike sipas parimit “traditio”, “të 

konsensualitetit” dhe “të abstraksionit” 

13. Një studim komparativ sipas të drejtës së Zvicrës dhe Kosovës lidhur me mbrojtjen e të 

drejtës së personalitetit në të drejtën civile  

14. Përgjegjësia deliktore në sport sipas të drejtës së SHBA dhe Kosovës 

15. Lidhja e kontratës sipas CISG 

 

Prof.Dr.Asoc. Rrustem Qehaja 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Padia dhe përgjigja në padi 

2. Kompetenca dhe llojet e saj në procedurën kontestimore 

3. Efektet juridike të pajtimit gjyqësor dhe jashtëgjyqësor 

4. Revizioni kundër aktgjykimit 

5. Veprimet e Gjykatës së Apelit përkitazi me ankesën 

6. Shpërblimi i dëmit nga polica e sigurimit kasko 

7. Roli dhe rëndësia e Byrosë Kosovare të Sigurimeve 

8. Llojet e sigurimeve vullnetare me theks të veçantë sigurimi shëndetësor 

9. Shpërblimi i dëmit nga mjetet motorike të pasiguruara 

10. Korniza ligjore e sigurimit të autopërgjegjësisë – aspekte krahasimore 
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Prof.Dr.Asoc. Haxhi Gashi 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Aftësia juridike dhe e veprimit e subjekteve të së drejtës civile me vështrim në efektin e 

kryerjes së punëve juridike dhe fitimin e të drejtave civile 

2. Punët juridike me pavlefshmëri relative dhe efekti në kthimin e gjendjes së mëparshme: 

këndvështrim me praktiken gjyqësore në Kosovë 

3. Punët juridike me pavlefshmëri absolute si dhe pasojat praktike në të drejtat dhe detyrimet 

e palëve 

4. Identifikimi, vlerësimi dhe pjesëtimi i pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve: aspekte 

krahasuese me legjislacionet e disa vendeve evropiane 

5. Bashkëpronësia në tokë dhe ndërtesa si dhe bartja e pronësisë në njësi të veçantë të 

ndërtesës 

6. Ushtrimi i të drejtës prindërore dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa përkujdesje 

prindërore 

7. Hipoteka e përbashkët si mjet për sigurimin e të njëjtës kërkesë në raporte kontraktuese të 

marrjes së kredive 

8. E drejta e ndërtimit dhe qiraja afatgjate në tokë: sfidat në praktikë lidhur me ndërtimin e 

banesave dhe lokaleve afariste 

9. Servitutet sendore dhe personale me vështrim në praktiken e gjykatave në Kosovë lidhur 

me vërtetimin dhe mbrojtjen e të drejtës së servitutit 

10. Fitimi i pronësisë përmes mënyrës derivative: vështrim krahasues në të drejtën Franceze, 

Gjermane dhe Austriake 

 

Prof. Ass. Dr.Bedri Bahtiri 

 

1. Titujt e temave Master të propozuara: 

2. Aspekti civil i rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve sipas legjislacionit të Kosovës 

konventave ndërkombëtare dhe praktikës gjyqësore 

3. Efektet e dhunës në familje mbi viktimat meshkuj, reagimi i drejtësisë ndaj Tabu-së së 

fundit 

4. Mirëqenia e fëmijëve dhe puna e fëmijëve – Përcaktuesit dhe efektet e saj 

5. Mbrojtja e fëmijëve dhe ligjet që rregullojnë autoritetin e shtetit për të ndërhyrë 

6. Sigurimi i Drejtësisë dhe mbajtja Financiare gjatë dhe pas shkurorëzimit 
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7. Qasja e grave në pronën trashëgimore, të drejtat për fuqizimin e tyre ekonomik në 

Kosovë 

8. Aspektet krahasuese të sistemeve ligjore të trashëgimisë 

9. Përpjekjet për të harmonizuar Ligjin e Trashëgimisë në Evropë: e kaluara, e tashmja dhe 

e ardhmja 

 

Prof.Ass.Dr. Valbon Mulaj 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Regjistrimi dhe funksionimi i Shoqërive Aksionare sipas legjislacionit të Kosovës dhe 

Kroacisë – ndikimi i Pandemisë Covid 19 

2. Mbrojtja e konkurrencës nga marrëveshjet kundërkonkurruese sipas legjislacionit të 

Kosovës dhe Austrisë 

3. Funksionimi i mekanizmave alternativ si parakusht për tërheqjen e investimeve të 

jashtme në Kosovë 

4. Marrëveshjet e kredive për konsumatorë sipas legjislacionit të Kosovës dhe shteteve të 

rajonit 

5. Përmirësimi i tregut në Kosovë përmes zbatimit të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës si 

dhe praktikave ndërkombëtare 

6. Përparësitë dhe të metat e llojit të arbitrazhit ad-hoc në raport me ndërmjetësimin në 

zgjidhjen e kontesteve tregtare në Kosovë 

7. Të drejtat e konsumatorëve në shërbime efikase dhe produkte cilësore sipas legjislacionit 

të Kosovës dhe Gjermanisë 

8. Sfidat e themelimit dhe funksionimit të Gjykatës Komerciale në Kosovë 

 

Prof.Ass.Dr. Qerkin Berisha 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Problemet ligjore dhe praktike në funksionimin e sistemit kadastral në Kosovë 

2. Definimi i drejtat pronësore në pronën e paluajtshme në pronësi shoqërore dhe publike në 

Republikën e Kosovë 
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3. Kontratat për bartjen e të drejtave nga fusha e pronësisë intelektuale: kërkesat ligjore dhe 

përmbajtja e tyre 

4. Kufizimi dhe heqja e të drejtave të karakterit statusor të peronave fizik në Republikën e 

Kosovës: vështrim ligjor dhe i praktikës gjyqësore 

5. Pavlefshmëria e absolute e punëve juridike: me fokus në kontratat për bartjen e të 

drejtave pronësore 

6. Lidhja e punëve juridike përmes përfaqësimit: Kërkesat e sistemit juridik të Kosovës 

7. Ndihma shtetërore në Republikën e Kosovës: sfidat dhe mundësitë për harmonizim me të 

Drejtën e BE-së 

8. Mbështetja për bizneset në sektorin e bujqësisë: nevoja për harmonizim të legjislacionit 

dhe praktikave me Acquis të BE-së 
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KATEDRA NDËRKOMBËTARE  

 

Prof.Dr.Enver Hasani 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Mendimi i Karl Shmit për të drejtën ndërkombëtare në veprën: “Nomosi i tokës” 

2. Mendimi i Hans Kelsen për të drejtën ndërkombëtare në veprën: “Teoria e së drejtës 

ndërkombëtare publike”      

3. Konstitucionalizmi i së drejtës ndërkombëtare publike: kuptimi dhe pasojat 

4. Privilegjet dhe imunitetet diplomatike në Konventën e Vjenës për Marrëdhëniet 

Diplomatike (KVMD) 

5. Marrëdhënia e rendit juridik të BE-së me të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare: 

Përputhjet dhe dallimet 

6. Liritë dhe të drejtat e njeriut në vendet ish-komuniste: kuptimi dhe rëndësia e tyre në rendin 

ndërkombëtar të kohë së Luftës së Ftohtë 

7. Misionet Speciale: Kuptimi dhe statusi i tyre në të drejtën ndërkombëtare 

8. Koncepti i detit të lirë në veprën e Hugo Grocit 

9. Koncepti shtet në të drejtën ndërkombëtare publike dhe roli i vetëvendosjes: Rasti i 

Saharasë Perëndimore 

10. Vetëvendosja si parim politik dhe si e drejtë : Lindja, zhvillimi dhe gjendja aktuale 

11. Shteti në të drejtën ndërkombëtare dhe dallimi i këtij koncepti me të drejtën e brendshme 

12. Roli i të drejtës ndërkombëtare në kushtetutëbërje: Rasti i Kosovës dhe i Timorit Lindor 

13. Misionet paqëruajtëse në të drejtën ndërkombëtare : Lindja dhe zhvillimi i tyre  

14. Përgjegjësia ndërkombëtare e shtetit: Kuptimi dhe format e përgjegjësisë 

15. Njohja në të drejtën ndërkombëtare dhe fenomeni i tërheqjes së njohjes, me vështrim të 

veçantë në rastin e Kosovës 

 

Prof.Dr.Hajredin Kuçi 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Natyra e së drejtës së UE-së: Dimensioni i efektit direkt dhe supremacisë 

2. Legjislatori i UE-se: Ndarja e pushtetit legjislativ për burime primare dhe sekondare 
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3. Natyra kushtetuese e së drejtës së UE-së përmes teorisë së Medisonit për tri dimensionet 

e federalizmit 

4. Teoria sui-generis: Pakrahasueshmëria e të drejtës së UE-së 

5. Pushteti gjyqësor në UE: I centralizuar (procedurat evropiane) dhe i decentralizuar 

(procedurat nacionale) 

6. Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) si institucion i ri dhe krahasimi me OLAF 

7. A trajtohet Kosova si shtet i tretë në marrëdhëniet kontraktuale me UE? 

8. Trajtimi i të huajve dhe personave pa shtetësi në UE 

9. Udhëzimi 2003/86 i KE-së  për bashkim familjar dhe ndikimi te shtetasit e shteteve të 

treta 

10. Ndikimi i KEDNJ në zbatimin e vendimeve të huaja gjyqësore 

11. Përdorimi i institutit të rendit publik si shmangie në të drejtën ndërkombëtare private 

12. Reciprociteti dhe retorzioni në të drejtën ndërkombëtare private - analizë të rasteve nga 

Kosova 

13. Njohja dhe të provuarit e së drejtës së huaj – rast studimi Kosova 

14. Arritja e marrëveshjeve ndërkombëtare nga UE-akteret dhe procedurat: rasti i MSA për 

Kosovën 

15. "Kumunitarizimi i shtyllës së tretë" dhe zgjerimi i juridiksionit të GJE sipas Traktatit të 

Lisbonës 

 

Prof.Dr.Iliriana Islami 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Identiteti i të drejtës ndërkombëtare: kërkesat për konkretizim karshi politikës 

ndërkombëtare 

2. E Drejta Ndërkombëtare dhe Normat Jus Cogens: çka e determinon statusin e normës 

3. Doktrina Liberale dhe Efektet në të Drejtën Ndërkombëtare 

4. Kuptimi i Sovranitetit, Dilemat e Interpretimit - p.sh kontestet e territoreve, 

shtetëformimi 

5. Organizatat Ndërkombëtare - civilizues gjentil i te Drejtës Ndërkombëtare 

6. Refugjatet dhe kriza humanitare, mobilizimi i të drejtës ndërkombëtare  

7. Konflikti i Armatosur dhe të Drejtat e Njeriut  

8. Gjenocidi dhe Përgjegjësia e Shtetit 
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9. Barazia Gjinore dhe Konventa për të Drejtat e Gruas obligim i shteteve në zbatimin 

praktik-sfidat 

10. Pakti Civil dhe Politik si dhe ai Ekonomik Social dhe Kulturor sfidat për një shtet 

demokratik 

11. Implementimi i standardeve për minoritete-principe të së Drejtës Ndërkombëtare 

12. Ndërtimi i shtetit pas konfliktit 

13. Të drejtat e njeriut dhe Unioni Evropian 

14. Mbrojtja e të drejtave të njeriut në vendet e zhvilluara 

15. Mbrojtja kundër torturës në të drejtën ndërkombëtare 

 

Prof.Dr.Asoc.Qerim Qerimi 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Kufizimi dhe shmangia nga e drejta për arsim gjatë pandemisë  

2. E drejta për ushqim: një analizë e përmbajtjes dhe praktikës, përfshirë rastin e Kosovës 

3. Të drejtat e njeriut dhe biznesi: Vlerësimi i nismës për një traktat ndërkombëtar 

4. Struktura institucionale për mbikëqyrjen dhe zbatimin e Objektivave për Zhvillim të 

Qëndrueshëm dhe përshtatshmëria e saj  

5. Marrëveshja e Parisit për Klimën dhe përgjegjësia ndërkombëtare e shteteve 

6. Gjenocidi: praktika gjyqësore, parimet dhe problemet e të provuarit 

7. Përgjegjësia ndërkombëtare e shteteve për dëmet tejkufitare mjedisore 

8. Pastrimi etnik në të drejtën ndërkombëtare 

9. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe krijimi ose moskrijimi i shteteve 

10. E drejta për qasje në internet 

 

Prof.Dr.Asoc.Remzije Istrefi 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Filozofia e të drejtave të njeriut: ekzistenca, përmbajtja, natyra, universaliteti, dhe 

justifikimi i të drejtave të njeriut; aspekt krahasimtare në mes të  mendimit të Thomas 

Hobbes  në Leviathan dhe Jean-Jacques Rousseau në Kontratën Sociale(Social Contract) 
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2. Të drejtat e njeriut në Situatat Emergjente ( Pandemia- Covid 19): kufizimi dhe derogimi 

i të drejtave të njeriut sipas të drejtës ndërkombëtare 

3. Zbatueshmëria e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në misionet paqëruajtëse: 

Rasti:  Behrami k. Francës; dhe Al-Skeini k. Mbretërisë se Bashkuar  

4. E drejta për zhvillim si e drejtë e njeriut: korniza ligjore ndërkombëtare dhe rajonale 

5. Ristrukturimi dhe Reformimi i OKBse: Anëtarësimi më i gjerë ne Këshillit të Sigurimit, e 

drejta e vetos dhe ‘ekuilibrimi i forcave’ sipas Kartës se OKB. 

6. Përgjegjësia Ndërkombëtare e Organizatave Ndërkombëtare (Draft Artikujt e Komisionit 

Ndërkombëtar të Ligjit) dhe ndikimi i tyre ne teori dhe praktiken e ON-ve 

7. Përgjegjësia e misioneve ndërkombëtare: rasti i UNMIK-ut dhe EULEX-it 

8. E ardhmja e misioneve paqeruajtëse:  Analize krahasuese e Rezoluta “ Te bashkuar për 

paqe (United for Peace ) dhe  “Brahimi Report” 

9. Korniza ligjore ndërkombëtare për Bashkëpunimin ne mes BE dhe OKB : Traktati për 

Bashkimin Evropian,  (Mastriht Treaty )  dhe Karta e OKB-së 

10. Karakteri Ligjor i  doktrinës “Përgjegjësia për të Mbrojtur (R2P) dhe Karta e OKB 

 

Prof.Ass.Dr.Besfort Rrecaj 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Rishikimi realist i marrëdhënieve ndërkombëtare: Pandemia Covid-19, roli i OBSH-së 

dhe interesi shtetëror 

2. Traktati për Ndalimin e Armëve Bërthamore dhe e ardhmja e një bote të lirë nga armët 

bërthamore 

3. NATO dhe ridefinimi i nenit 5 të Traktatit të Washingtonit: Lufta kibernetike si domeni i 

pestë i konceptit për vetëmbrojtje kolektive 

4. Traktati i Lisbonës, Komisioni Evropian dhe hyrja e Kosovës në Trupin e Rregullatorëve 

Evropian për Komunikim Elektronik: Rasti Mbretëria e Spanjës v. Komisioni Evropian 

(GJED) 

5. Veprimi i traktateve ndaj shtetet e treta: Traktati i Uashingtonit dhe njohja e Kosovës nga 

Izraeli 

6. Ndikimi i mosnjohjes së shtetit mbi lidhjen e traktateve 

7. Rezerva ndaj traktateve për të drejtat e njeriut: Lejueshmëria dhe kufizimet 

8. E drejta e privatësisë, Rregullorja e Përgjithshme e BE-së për Mbrojtjen e të dhënave dhe 

hedhja e të dhënave në rrjetet sociale elektronike 
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Prof.Ass.Dr.Dren Doli 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Kufijtë e mbrojtjes të drejtave të garantuara me Konventën Evropiane: mbrojtja e te 

drejtave te garantuara me konvente ne raport me entitet/organizatat/institucionet ne 

pronësi te shtetit dhe te menaxhuara nga shtetit. 

2. Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar të Kosovës dhe 

përgjegjësia në garantimin  të drejtës në gjykim të drejtë. 

3. Mënyra e manifestimit dhe pasojat personalitetit ligjor të organizatave ndërkombëtare. 

4. Përgjegjësia ndërkombëtare e organizatave ndërkombëtare: Parimet e atribuimit  dhe 

ndarjes së përgjegjësisë në mes organizatës dhe shteteve anëtare.  

5. Deklaratave e njëanshme dhe krijimi i obligimeve ndërkombëtare për shtetet 

6. Perspektiva e GJND-së mbi raportin në mes të parimit të Imunitetit Shtetëror (Imunitetit 

Sovran/State Immunity)  dhe  normave të  karakterit jus cogens.  

7. Lajmet e rreme dhe e ardhmja e lirisë së shprehjes. Praktika e ShBA-së dhe Evropës në 

vendosjen e kufijve të ri të lirisë së shprehjes 

8. Gjuha e urrejtjes dhe  liria e shprehjes. Praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut në vendosjen e kufizimeve të  lirisë së shprehjes dhe përcaktimin e 

karakteristikave të gjuhës së urrejtjes 

 

Prof.Ass.Dr.Flamur Mrasori 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese Federale Gjermane mbi Traktatin e Lisbonës-

refleksionet e tij në natyrën juridike të UE-së dhe kufizimet kushtetuese nacionale; 

2. Reciprociteti si kusht esencial për barazinë e shteteve në njohjen dhe ekzekutimin e 

vendimeve të huaja gjyqësore; 

3. Kriteret formale të anëtarësimit në Unionin Evropian- zhvillimi, përparësitë dhe të metat 

e mos përfshirjes së tyre shprehimisht në Traktatet e deritashme të UE-së; 

4. Kodifikimi regjional i të drejtës ndërkombëtare private- efekti në sistemet juridike 

nacionale-Rasti i UE-së; 

5. Parimi i delegimit të kompetencave nga vendet anëtare të UE-së te institucionet e saj- 

natyra juridike dhe kufizimi/mos kufizimi i funksioneve sovrane  të vendeve anëtare; 
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6. MSA ndërmjet Kosovës dhe UE-së-natyra, specifikat juridike dhe efektet e saj praktike 

me fokus liritë themelore të tregut të brendshëm; 

7. Vendimmarrja me unanimitet në kuadër të UE-së- balancë i "zvogëlimit të kompetencave 

nacionale" apo ruajtje e "ndikimit politik" nacional? 

8. Karta e të Drejtave Themelore të UE-së dhe ndikimi praktik i saj në mbrojtjen të drejtave 

të qytetarëve të UE-së;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juridiku.uni-pr.edu/


                               UNIVERSITETI I PRISHTINËS 

FAKULTETI JURIDIK 

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: +381-38-229 063, 220 484 • email: juridiku@uni-pr.edu• URL: https://juridiku.uni-pr.edu/  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

17 
 

KATEDRA KUSHTETUESE ADMINISTRATIVE 

 

Prof.Dr.Arsim Bajrami 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Specifikat e procesit kushtetutbërës në Kosovë 

2. Konferenca e Rambujesë  pro et contra 

3. Kompromiset e Pakos së Ahtisarit si bazë për Pavarësinë e Kosovës 

4. Pozita e Presidentit sipas Kushtetutës së Kosovës 

5. Marrëveshja e Ohrit, të arriturat dhe ngecjet 

6. Sistemi check and balance në Kushtetutën e Sh. B. A 

7. Juridiksioni i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës 

8. Roli i Gjykatës Kushtetuese në zgjidhjen e krizave politike në Kosovë 

9. Rreziqet kushtetuese të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe në Kosovë 

10. Standardet e Gjykatës Kushtetuese për rastin e mandatarit të dytë për Kryeministër – 

Studim krahasimor 

11. Instituti i mocionit të votëbesimit të qeverisë – Studim krahasimor 

12. Shumica e dyfishtë – analizë krahasimore mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut 

13. Aspektet kushtetuese dhe ligjore të gjenocidit serb në Kosovë 

14. Legjitimiteti i Pavarësisë së Kosovës sipas opinionit të GJND-së 

15. Rishikimi i Kushtetutës së Kosovës – Nevojat dhe sfidat e këtij procesi 

 

Prof.Dr.Mirlinda Batalli-Zhubi 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Efektet e procesit të globalizimit dhe epokës digjitale në avancimin e veprimtarisë 

administrative dhe modernizimin e administratës publike  

2. Qasja elektronike dhe roli i shërbimeve elektronike në rritjen e efikasitetit në 

administratën publike 

3. Rishikimi gjyqësor i veprimtarisë administrative dhe përgjegjësia e administratës drejt 

respektimit të vendimeve gjyqësore 
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4. Shtrirja e kontrollit administrativ gjyqësor dhe roli i gjykatës administrative në ushtrimin 

e kontrollit të jashtëm 

5. Qeverisja elektronike si forcë shtytëse për inovacion dhe efikasitet në administratën 

publike 

6. Fushëveprimi i rishikimit gjyqësor të veprimtarisë administrative në gjykatat e rregullta 

7. Mbrojtja efektive gjyqësore dhe pezullimi i ekzekutimit të akteve administrative 

8. Pavlefshmëria e akteve administrative dhe anulimi i tyre në procedurën administrative 

dhe gjyqësore 

9. Faktorët që ndikojnë në zhvillimin e administratës dhe kriteret për matjen e performancës 

në administratën publike 

10. Reformat administrative dhe sundimi i ligjit – Analiza e procedurave administrative si 

frymëzim për riorganizimin e administratës publike 

11. Roli i procesit të decentralizimit drejt zhvillimit të një administrate më të integruar 

efikase dhe strategjike 

12. Legjislacioni administrativ dhe politika rregullatorë në Republikën e Kosovës: problemet 

sfidat dhe praktikat administrative 

13. Ndikimi i të drejtës administrative të BE-së në procesin e modernizimit të administratës 

publike në Kosovë 

14. Zhvillimi i të drejtës administrative në Evropë si proces i një uniformiteti të imponuar 

15. Parimet e hapësirës administrative evropiane dhe ndikimi i tyre në performancen e 

organeve të administratës publike 

 

Prof.Dr.Visar Morina 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Procedura dhe kriteret për zgjedhjen e Avokatit të Popullit: Analizë kushtetuese dhe 

krahasimore 

2. Modelet e zgjedhjes së gjyqtarëve kushtetues në sistemet parlamentare: si të sigurohet 

profesionalizmi dhe paanshmëria përmes mekanizmit të zgjedhjes 

3. E drejta e dinjitetit të njeriut në kontekst të gjyqësisë kushtetuese 

4. Referimi incidental në jurisprudencën kushtetuese kosovare: sfidat dhe perspektivat 

5. Defektet e kontrollit të detyrueshëm të ligjshmërisë së akteve komunale: rasti i Kosovës 

6. Kompetencat vetanake komunale: shqyrtim krahasimor 

7. Nenet e pandryshueshme kushtetuese – analizë krahasimore 
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8. Pjesëmarrja e publikut në procesin e hartimit dhe miratimit të Kushtetutës – shqyrtim 

krahasimor 

9. Roli i Komisionit të Venedikut në vlerësimin e amendamenteve kushtetuese 

10. Sfidat e procesit legjislativ në Republikën e Kosovës 

11. Mocioni i mosbesimit – shqyrtime teorike krahasimore  

12. Përgjegjësia kushtetuese e kreut të shtetit në sisteme parlamentare të qeverisjes – analizë 

krahasimore 

13. Shpërndarja e parlamentit në modele parlamentare të qeverisjes – studim krahasimor 

14. Sfidat e mbikëqyrjes parlamentare të Ekzekutivit në Republikën e Kosovës 

15. E drejta për mjet juridik efektiv në jurisprudencën e GjEDNJ-së 

 

Prof.Dr.Asoc.Gjyljeta Mushkolaj 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Të drejtat dhe liritë politike në Republikën e Kosovës 

2. Dimensioni demokratik i lirisë së asociimit 

3. Sundimi i ligjit dhe të drejtat dhe liritë themelore në Republikën e Kosovës 

4. Liria e besimit fetar dhe statusi i bashkësive fetare në Republikën e Kosovës 

5. Legjislacioni dhe praktika e zbatimit të parimit të mos-diskriminimit në Republikën e 

Kosovës 

6. Qasja në drejtësi si e drejtë themelore e njeriut në Republikën e Kosovës 

7. Akomodimi kushtetues i pakicave kombëtare në shtetet e Evropës jug-lindore dhe 

integrimet evropiane   

8. Kuota gjinore si instrument i barazisë gjinore në Republikën e Kosovës dhe në Republikën 

e Shqipërisë 

9. Bashkëveprimi midis Lirisë së shprehjes, Lirisë së tubimit dhe Lirisë së asociimit 

10. E drejta e votës midis garancive ligjore dhe të drejtës themelore kushtetuese në Republikën 

e Kosovës. 
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Prof.Dr.Asoc.Hava Ismajli 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Korporatat ndërkombëtare dhe impakti i tyre në zhvillimin e tregut të punës në nivel 

nacional  

2. Marrëdhëniet e punës, rëndësia karakteristikat dhe dallimi i tyre nga marrëdhëniet e tjera 

shoqërore 

3. Kontrata e punës si bazë juridike për themelimin e marrëdhënies së punës 

4. Marrëveshja e Stabilizim Asociimit mes Kosovës dhe BE-së – Ndikimi i saj në politikat e 

punës dhe dimensionin social 

5. Mbrojtja e punëtorëve në punë 

6. Paga Minimale, përcaktimi, rëndësia dhe qëllimi 

7. Pushimi vjetor për të punësuarit dhe institucionalizimi i tij 

8. Liria e bashkimit sindikal – Legjislacioni dhe praktika 

9. Forma e zgjidhjes së kontratave kolektive 

10. Mbikëqyrja e legjislacionit të punës sipas akteve ndërkombëtare 

 

11. Prof.Ass.Dr. Murat Jashari 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Ndikimi i fushatave parazgjedhore në krijimin e bindjeve politike 

2. Rregullimi juridik i mungesës së përkohshme të Presidentit dhe praktika e vendeve 

demokratike 

3. Sistemi kosovar i kontrollit të partive politike 

4. E drejta për gjykim të drejtë dhe praktika kosovare lidhur me zbatimin e kësaj të drejte 

5. E drejta e tubimit dhe kufizimi i zbatimi të kësaj të drejte në kontekst të GJEDNJ-së 

6. Ndikimi i teknologjisë informative në të drejtën e privatësisë 

7. Ndikimi i pandemive në kufizimin e lirisë së lëvizjes dhe të drejtës së privatësisë 

8. Krahasimi i legjislacionit zgjedhor në sisteme të ndryshme të qeverisjes 

 

 

https://juridiku.uni-pr.edu/


                               UNIVERSITETI I PRISHTINËS 

FAKULTETI JURIDIK 

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: +381-38-229 063, 220 484 • email: juridiku@uni-pr.edu• URL: https://juridiku.uni-pr.edu/  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

21 
 

Prof.Ass.Dr.Flamur Hyseni 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Bartja e sovranitetit shtetëror – aspekte kushtetuese dhe krahasimore  

2. Funksionimi i ndarjes së pushtetit shtetëror – aspekte kushtetuese mes Sh. B. A  Frances 

dhe Greqisë 

3. Praktikat e rregullimit kushtetues për shpërndarjen e parlamentit – aspekte krahasuese 

4. Ligjet me interes vital në Kosovë – sfidat dhe problematikat 

5. Roli i Presidentit në shpërndarjen e parlamentit 

6. E drejta e vetos së Presidentit në sistemin parlamentar – aspekte krahasuese 

7. Realizimi i të drejtës për shkollim nga fëmijët me aftësi të kufizuara në Kosovë – sfidat 

dhe mundësitë 

8. Mbrojtja e grave në punë si kategori e veçantë e të punësuarve 

 

Prof.Ass.Dr. Fisnik Korenica 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Kufizimet e te drejtave te njeriut ne kohe te pandemisë COVID 19: Ndërmjet standardit te 

KEDNj-së dhe të drejtës së brendshme 

2. Mbrojtja e të drejtave te viktimave ne kuptim te Nenit 2 (hetimi efektiv) KEDNj dhe 

praktikes gjyqësore te GjEDNj 

3. Kufizimi i ‘amendamentit kushtetues’ në çështjet qe lidhen me Dhomat e Specializuara ne 

Hage: Një lexim analitik i vendimit te Dhomës Kushtetuese mbi amendamentin për 

‘vazhdim’ të mandatit të Dhomave të Specializuara 

4. Inkorporimi i te drejtës ndërkombëtare ne sistemin e brendshëm juridik te Republikës se 

Kosovës: ndërmjet hierarkisë dhe pluralizmit 

5. Statusi i praktikës gjyqësore të GjEDNj në sistemin e brendshëm të së drejtës në Kosovë: 

ndërmjet subsidiaritetit dhe kushtetutezimit statik 

6. Fragmentimi i juridiksionit të kontrollit kushtetues në rastin e Dhomës Kushtetuese te 

Specializuar te Republikës se Kosovës: ndërmjet konkurrencës jurisdiksionale dhe 

shtrembërimit të uniformitetit interpretues të së drejtës 

7. Karakteri i klauzolës kushtetuese mbi transferin e sovranitetit në të drejtat kushtetuese te 

shtete e anëtare te BE-se 
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8. Karakteri ‘ndërkombëtar’ i Dhomave te Specializuara: një krahasim ndërmjet tribunaleve 

penale hibride në aspektin e mënyrës së themelimit, juridiksionit, përgjegjësisë 

ndërkombëtare dhe fuqisë ‘për te detyruar’ shtetet e treta ne bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar 

 

Prof.Ass.Dr. Florent Muçaj 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Pavarësia organizative e institucioneve të pavarura në Kosovë – vështrim nga perspektiva 

kushtetuese 

2. Vlerat kushtetuese në Kosovë dhe roli i Gjykatës Kushtetuese në mbrojtjen e tyre 

3. Risitë që ka sjellë Ligji për Zyrtarët Publik në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës 

dhe zbatimi i tyre në praktik 

4. Kontrolli Kushtetues i Partive Politike – Rasti i Kosovës 

5. Zëvendësimi i Presidentit në sistemet parlamentare dhe kufizimet kushtetuese 

6. Kufizimi i lirisë së besimit gjatë Pandemisë Covid 19 – Rasti i Kosovës 

7. Kufizimet e të drejtave zgjedhore në këndvështrim të praktikës së GJEDNJ-së 

8. Praktika e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës përkitazi me shterimin e mjeteve juridike në 

rastin e adresimit të shkeljeve nga individët 

 

Prof.Ass.Dr.Islam Pepaj 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Garancitë adekuate që e mbrojnë Gjykatën Administrative nga presionet e jashtme 

2. Modeli gjerman i gjyqësisë administrative 

3. E drejta për të iu drejtuar gjykatës për kontestimin e aktit administrativ dhe praktika e 

GJEDNJ-së 

4. Ndikimi i KEDNJ-së në fushën e gjyqësisë administrative 

5. Praktika e GJEDNJ-së në gjykimin e drejtë dhe pavarësinë e gjykatës në procesin e 

shqyrtimit gjyqësor të akteve administrative   

6. Mbrojtja e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut përmes institutit të gjyqësisë 

administrative 

7. E drejta e gjykimit brenda një afati të arsyeshëm në procedurën e konfliktit administrativ 
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8. Ndikimi i etikes, transparencës dhe integritetit në efikasitetin e Administratës Publike në 

Kosovë 
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KATEDRA FINANCIARE  

Prof.Dr.Bedri Peci 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. A janë ndëshkimet tatimore efektive në luftimin e shmangies nga tatimet në shtetet 

ballkanike me vështrim të veçantë në Kosovë? 

2. Sfidat në ekzekutimin e buxhetit në Kosovë 

3. Roli dhe rëndësia e Gjykatave tatimore në ekonomit e tregut dhe rasti i Kosovës 

4. Procedura e ankimimit për kontestet juridiko-tatimore në Kosovë – arritjet dhe sfidat 

5. Parimi i transparencës buxhetore në shtetet ballkanike– aspekte krahasuese 

6. Decentralizimi fiskal në shtetet ballkanike me vështrim të posaçëm në Kosove 

7. Digjitalizimi i ekonomisë dhe rregullat e reja tatimore 

8. Sistemi buxhetor i Kosovës – arritjet dhe sfidat 

9. Modelet e kontrollit të jashtëm buxhetor në teorinë dhe praktiken buxhetore 

10. Baza e Përbashkët Tatimore te Tatimi në të Ardhura të Korporatave (CCCTB) në BE 

– arritjet dhe sfidat 

11. Harmonizimi dhe konkurrenca tatimore – rasti i Ballkanit Perëndimor. 

12. Huat Publike në shtetet në zhvillim si mekanizëm i rikuperimit të ekonomive nga dëmet 

nga Covid-19 

13. Sistemi tatimor modern dhe sistemi i zekatit në të drejtën islamike – ngjashmëritë dhe 

dallimet 

14. Transparenca e financimit të partive politike në Kosovë 

15. A janë Bankat Qendrore në shtetet ballkanike të pavarura nga ekzekutivi ? (aspekte 

krahasuese) 

 

Prof.Dr.Mejdi Bektashi 

 

Titujt e temave Master të propozuara: 

1. Investimet e huaja direkte në Republikën e Kosovës dhe rregullimi i tyre ligjor 

2. Roli dhe rëndësia e FMN dhe BB për zhvillimin e ekonomisë së Republikës së Kosovës 

3. Procesi i privatizimit në Republikën e Kosovës-dobitë dhe mangësitë e evidentuara 

4. Roli dhe rëndësia e BQE-së dhe FED-it në kohën e krizës financiare 
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5. Roli dhe rëndësia e tregjeve financiare me theks të veçantë në shtetet e Ballkanit 

Perëndimor 

6. Instrumentet financiare në Republikën e Kosovës, procedurat e licencimit dhe ndikimi i 

tyre në zhvillimin ekonomiko social 

7. Struktura financiare në Republikën e Kosovës vështruar nga këndvështrimi i depozitave 

dhe kredive në periudhën 2010-2021 

8. Impakti i krizës globale financiare në investimet e huaja direkete dhe remitencat në 

Republikën e Kosovës në periudhën 2010-2021 

9. Themelimi dhe rëndësia e Fondeve Pensionale-analiza krahasuese e shteteve të Ballkanit 

Perëndimor 

10. Politika tregtare dhe bilanci i tregtisë së jashtme-analiza krahasuese e shteteve të Ballkanit 

Perëndimor dhe rëndësia e CEFTA-së 

11. Rëndësia dhe funksionimi i tregjeve të letrave me vlerë në Republikën e Kosovës dhe 

Shqipërisë-analiza krahasuese 

12. Menaxhimi i institucioneve financiare si dhe menaxhimi i riskut kreditor dhe normës së 

interesit (kamatës) 

13. Roli dhe rëndësia e Bankave Qendrore-analiza krahasuese me theks të veçantë në 

Republikën e Kosovës 

14. Ndryshimet moderne në sistemet bankare-rëndësia, shkaqet dhe pasojat 

15. Instrumentet e politikës tregtare, politikat tregtare dhe roli o OBT-së 
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