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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Klinika Kushtetuese 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: O 

Viti i studimeve:  

Numri i orëve në javë: 3 

Vlera në kredi – ECTS: 5 

Koha / lokacioni: Prishtinë 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Dr. Visar Morina 

Detajet kontaktuese:  visar.morina@uni-pr.edu  

 

Përshkrimi i lëndës  
Klinika kushtetuese ju mundëson studentëve të 
zbatojnë njohuritë e fituara teorike në praktikë 
përmes kërkimeve juridike, hartimit të kërkesave 
kushtetuese, përgatitjen e aktvendimeve dhe 
aktgjykimeve, pjesëmarrje në seanca si dhe 
zhvillimin e aftësive të përfaqësimit kushtetues.  
 
Kjo lëndë synon fuqizimin e aftësive dhe 
kapaciteteve të studentëve për të analizuar, 
referuar, përfaqësuar dhe mbrojtur raste 
kushtetuese. 
 
Klinika vitet e fundit ju ka ofruar studentëve 
mundësi për të mësuar në lidhje me interpretimin 
kushtetues dhe ndër-gjyqësisë kushtetuese, dhe për 
të  vënë mësimet teorike në praktikë duke u 
mbështetur në aktgjykimet e gjykatave 
kushtetuese. 
 

Qëllimet e lëndës: - Fuqizoj kapacitetet e studentëve të masterit 
lidhur me përfaqësimin kushtetues dhe 
argumentimin kushtetues 

- Të zhvilloj aftësitë e studentëve lidhur me 
metodologjinë e arsyetimit kushtetues 

- Ndihmoj në ndërtimin e strategjisë së 
avokimit dhe argumentimit kushtetues 

 
 

Rezultatet e pritura të nxënies:  
Në përfundim të lëndës, studentët duhet të kenë 
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mundësi për të punuar së bashku me praktikuesit e 
së drejtës për hartimin me shkrim dhe me gojë të 
argumenteve dhe referimeve kushtetuese. 
 

 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Ligjërata 3 14 javë 42 orë 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 14 javë 14 orë 

Punë praktike 1 14 javë 14 orë 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

5 - 5 orë 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume, seminare 4 - 4 orë 

Detyra të  shtëpisë 5 - 5 orë 

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

2 14 javë 28 orë 

Përgatitja përfundimtare për 
provim 

3 1 javë 3 orë 

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

3 1 javë 3 orë 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

1 1 javë 1 orë 

Totali  
 

  119 orë 

 

Metodologjia e mësimdhënies:    
Përshkruani se çfarë metodologjie do të përdoret 
gjatë ligjërimit të lëndës?  
 
Ky program do të realizohet përmes ligjërimit 
interaktiv por me një shkallë të lartë të 
pjesëmarrjes së studentëve në raste studimore dhe 
hipotetike.  
 
Rastet studimore dhe hipotetike do të ju ofrohen 
studentëve paraprakisht së bashku me udhëzimet 
dhe lënda do të ketë një karakter shumë praktikë.  
 
Studentët do të ndahen në grupe për të diskutuar 
çështjet procedurale dhe meritat e rasteve të 
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trajtuara. 
 
Për këtë do të ofrohen edhe raste të vendosura 
nga gjykata kushtetuese në rajon dhe Gjykata 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut për të analizuar 
se si janë vendosur çështjet që kanë prekur liritë 
dhe të drejtat kushtetuese. 
 

  

Metodat e vlerësimit:  
Vlerësimi i njohurive të studentëve bëhet gjatë 
tërë semestrit, duke përfshirë pjesëmarrjen dhe 
aktivitetin e tyre gjatë ligjëratave, ushtrimeve, si 
dhe gjatë prezantimeve dhe diskutimeve në klasë.   
 
Vlerësimi do të bëhet në bazë të dy kollokfiumeve 
dhe matjes së performancës së studentit gjatë tërë 
semestrit. 
 
Pjesëmarrja dhe aktiviteti: 20% 
Kollokfiumet: 80% 
 

Literatura  

Literatura bazë:   Listoni literaturën e domosdoshme. 
 

 Gjyljeta Mushkolaj, Visar Morina, dhe Johan 
Lamoen. "Komentar–LGJK Ligji për Gjykatën 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës." (2014). 

 Arsim Bajrami. Sistemi Kushtetues i Republikës 
së Kosovës. Prishtinë, 2011. 
 

Literatura shtesë:   Listoni literaturën e rekomanduar/shtesë.  
 

 Ledi Bianku dhe Odeta Kumbaro. 
"Jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut-
botimi i katërt." (2017). 

 Strevens, Ms Caroline, Richard Grimes, and Mr 
Edward Phillips, eds. Legal education: 
simulation in theory and practice. Ashgate 
Publishing, Ltd., 2014. 

 
 

Plani mësimor:   
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Cakto politikat e mirësjelljes konform statutit të UP-së. 
 

 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.  

 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Hyrje/Prezantim i silabusit dhe metodologjisë së punës  
- Natyra e lëndës  
- Metodologjia e punës 

Java e dytë: Shkathtësitë e përfaqësimit kushtetues 
- Definimi 
- Elementet/kriteret për përfaqësim kushtetues 

Java e tretë: Analiza strukturore e rastit kushtetues  
- Analiza juridike sipas metodës IRAC (ang) - (Çështja; E 

drejta; Analiza; Përfundimi). 

Java e katërt: Kontekstet dhe strategjitë për avokim efektiv 
- Teknikat dhe metodologjia në interpretimin e 

normave kushtetuese  
- Mënyrat e ndërtimit të rastit/qëndrimit kushtetues 

Java e pestë:   Rast Studimi # 1 

Java e gjashtë: Litigimi kushtetues 
- Specifikat/veçoritë 
- Diskutim me avokat/gjyqtarë/specialist juridik nga 

lëmia kushtetuese   

Java e shtatë:   Kollokfiumi 1 (Vlerësimi i Parë) 

Java e tetë:   Rast studimi # 2  

Java e nëntë:   Dëgjimet publike në gjykime kushtetuese  
- Procedura/E drejta e zbatueshme 
- Demonstrim praktikë i seancës dëgjimore 

Java e dhjetë: Argumentet verbale  
- Strategjia  
- Përgatitja 

Java e njëmbëdhjete: Rast studimi # 3 

Java e dymbëdhjetë:   Procesi i hulumtimit juridik (Legal Research)  
- Si zhvillohet një punë hulumtuese juridike? 
- Hapat e hulumtimit juridik 

Java e trembëdhjetë:     Rast studimi # 4 

Java e katërmbëdhjetë:   Kollokfiumi # 2  

Java e pesëmbëdhjetë:    Konkludimet përfundimtare 
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 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.  

 
 


