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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: E Drejta Ndërkombëtare Publike 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: I 

Numri i orëve në javë: 2+2 

Vlera në kredi – ECTS: 5 

Koha / lokacioni: 15-00-17:00 / D2 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Enver Hasani 

Detajet kontaktuese:  enver.hasani@uni-pr.edu; enver.hasani@gmail.com  

 

Përshkrimi i lëndës 
 
 
Lënda E Drejta Ndërkombëtare Publke është konceptuar për studentët e nivelit 
master me qëllim të avancimit të njohurive të tyre mbi parimet themelore të së 
drejtës ndërkombëtare publike në harmoni me zhvillimet aktuale. E drejta 
ndërkombëtare ndodhet në një transformim dhe zhvillim të vazhdueshëm andaj 
studentët do të avancojnë njohuritë e tyre mbi këto procese të rëndësishme. 
Vështrim i veçantë do t’i kushtohet çështjeve të cilat lidhen me parimet kryesore të 
së drejtës ndërkombëtare dhe implikimet e saj në Kosovë, rajon dhe më gjerë.  
 
Studentët priten që të jenë të njohftuar me nocionet bazë të së drejtës 
ndërkombëtare andaj objektivi i lëndës është që të zgjerojë këto botëkuptime dhe 
realizojë kufijtë dhe ndryshueshmërin e koncepteve bazë në kohë dhe hapësirë. Në 
mënyrë specifike lënda do të trajtojë aplikimin e parimeve që kanë të bëjnë me 
sovranitetin dhe integritetin territorial, krijimi e shteteve, suksedimi, e drejta për 
vetëvendosje dhe përdorimi I forcës. Në një kapitull të veçantë lënda do të 
fokusohet në konceptin modern të sovranitetit i cili ndikon në mënyrë direkte në 
ushtrimin e kësaj të drejte në aspektin e brendshëm, qe deri më tani është 
konsideruar si domain reserve dhe jashtë kontrollimit nga e drejta ndërkombëtare. 
 

Qëllimet e lëndës:  
Qëllimi i kësaj lënde është që të thellojë njohuritë e studentëve në lidhje me 
zhvillimet bashkohore në të drejtën ndërkombëtare. Qëllimi dhe rëndësia e kësaj 
lënde vihet në pah mbi ngjerjet e së kaluarës, të tashmes dhe të ardhmes së shtetit 
të Kosovës, duke marrë parasysh që Kosova dhe ekzistenca e saj si shtet lidhet 
ngushtë me aplikimn e koncepteve konvencionale dhe bashkohore të parimeve 
kryesore të cilat njihen si strumbullarë të së drejtës ndërkombëtare. Rrjedhmisht, 
një nga qëllimet kryesore të kësaj lënde është të kërkoj nga studentët që të 
vendosin rastin e Kosovës në rrafshin e interpretimit bashkohor të parimeve 
kryesore të së drejtës ndërkombëtare dhe poashtu në rrafshin e krahasueshmërisë 
me rastet tjera të ngjajshme në botë. 
 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit me sukses të kësaj lënde, studentët janë në gjendje të: 
 
1. Avancojnë njohuritë e tyre në lidhje me kuptimin dhe aplikimin e së drejtës 

ndërkombëtare;  
  
2. Të përcaktojnë fushëveprimin e parimeve kryesore të së drejtës 

ndërkombëtare dhe limitet e aplikueshmërisë së tyre;  
  
3. Të avancojnë njohuritë e tyrë në lidhje me gjetjen e burimeve kryesore të 

së drejtës ndërkombëtar dhe regjimin e qeverisjes së marrëveshjeve 
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ndërkombëtare; 
 
4. Identifikiojnë çështjet aktuale të së drejtës ndërkombëtare dhe implikimet 

e tyre në zhvillimin e së drejtës dhe raporteve ndërshtetërore; 
 

5. Zhvillojnë aftësinë e tyre hulumtuese në fushën e së drejtës 
ndërkombëtare.  

  
 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 

Punë praktike / /  

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

15 min 15 3,75 

Ushtrime  në teren / /  

Kollokfiume, seminare 2 1 2 

Detyra të  shtëpisë 2 5 10 

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

3 5 15 

Përgaditja përfundimtare për 
provim 

10 3 30 

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

2 1 2 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

4 5 20 

Totali  
 

  142.5 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:    
Procesi i mësimdhënies në këtë lëndë përfshinë shfrytëzimin e metodave të 
ndryshme dhe interaktive me qëllim të shqyrtimit shterues dhe bashkohor të 
parimeve kryesore të së drejtës ndërkobmëtare dha aplikueshmërinë e tyre. Për 
ngritjen maksimale të mësimnxënies në këtë lëndë kërkohet kombinimi i metodave 
teorike dhe praktike gjyqësor, e veçanërisht në rrafshin intepretativ të këtyre 
parimeve.  
Në aspektin teorik, studentët do të avancojnë njohuritë e tyre në lidhje me 
nocionin, zhvilliimin historik, interpretimin dhe aplikimin bashkohor të koncepteve 
kryesore të së drejtës ndërkombëtare publike.  Në aspektin praktik, do të bëhet 
analizimi i rasteve të ndryshme gjyqësore nga GJND dhe gjykatat tjera 
ndërkombëtare të cilat do të ndihmojnë në masë shumë të madhe në intepretimin 
e parimeve të së drejtës ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë do t’i vëmendje 
kushtohet edhe vendimeve të organeve ndërkombëtare të rëndësishme si OKB në 
interpretimin dhe aplikimin e së drejtës ndërkombëtare. 
Sa i përket prezentimit të temave në klasë, preferohet që mësimi të zhvillohet në 
mënyrë interaktive. Studentët do të pajisen me planprogramin e lëndës në fillim të 
semestrit me qëllim që të lexojnë paraprakisht për temat të cilat pritet të 
ligjerohen dhe në këtë mënyrë të marrin pjesë në mënyrë aktive në diskutimin e 
temave të ndryshme. 
Gjatë ligjerimit mund të përdoren mjetet ndihmëse si projektori, tabela etj.   
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Metodat e vlerësimit:  
Do të shfrytëzohen metoda të ndryshme vlerësuese në harmoni me objektivat, 
qëllimet dhe rezultatet e pritura të studentit në përfundim të semestrit. Në këtë 
mënyrë do të akomodohen interesat e dyanshme të Profesorit dhe studentëve me 
qëllim të arritjes maksimale të rezultateve të pritura. 
Në parim, preferohet që studentët të punojnë punime individuale si projekte 
hulumtuese të cilat duhet t’i prezentojnë deri në përfundim të semestrit.  
Vlerësimi i studentëvë mund të bëhet edhe përmes punimeve seminarike, testeve 
mes-semestrale dhe atij përfundimtar, prezentimeve në klasë të cilat bashkërisht 
do të nxjerrin rezultatin kumulativ të suksesti përfundimtar të studentit.  
Sa i përket punimeve individuale hulumtuese, pritet që studenti të zgjedhë një 
temë e cilat lidhet me planprogramin, objektivat dhe qëllimet e lëndës dhe pastaj 
të trajtojë atë temë në mënyrë profesionale. Punimi duhet të jetë origjinal  dhe i 
krahasueshëm me një punimi i cili mund të publikohet në revista shkencore 
akademike. Veçanërisht, studentët duhet t’i kushtojnë rëndësi shmangjes së 
plagjiaturës duke u kujdesur që citatet dhe referencat të jenë të paraqitura në 
mënyrë të duhur. Stili i të shkruarit duhet të jetë i krahasueshëm më Chicago 
Manual of Style i cili mund të gjendet lehtësisht në internet: 
http://ww.chicagomanualofstyle.org/home.html. Vëllimi kuantitativ i punimit 
individual duhe të jetë nga 10 deri 20 faqe (7,000 – 14,000 fjalë). Përcaktimi 
përfundimtar i temës për punimi individual duhet të bëhet në konsultim me 
Profesorin e lëndës në fillim të semestrit. 
Në rastin e testeve mes-semestrale dhe përfundimtare, preferohet që provimit të 
bëhet në formë të eseve. 
Pjesëmarrja aktive në ligjerata dhe diskutime mund të tërheq një vlerësim pozitiv 
prej 10% të vlerësimit përfundimtar. 
Studenti konsiderohet të ketë kaluar pragun e kalueshmërisë në rast të 
grumbullimit të sukesit në aktivitetet e ndryshme vlerësuese në nivelin 55% ose më 
shumë. 
  

Literatura  

Literatura bazë:    
Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Prishtinë: 2013). 
 
Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare 
(Prishtinë: Jalifat Publishing & Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina, 2016). 
 

Literatura shtesë:    
Ian Brownlie, Principles of Public International Law (New York: 7th Edition, Oxford 
University Press, 2008). 
 
Antonio Cassese, International Law (Oxford University Press: Oxford, 2005). 
 
Lori F. Damrosch, Louis Henkin, Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter, Hans 
Smit, International law: Cases and Materials (West Group, Minnesota 2001). 
 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë:  
HYRJE 

http://ww.chicagomanualofstyle.org/home.html
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 Përmbajtja e lëndës, metoda, organizimi dhe kërkesat e lëndës  
 

Java e dytë:  
NATYRA E SË DREJTËS NDËRKOMBËTARE? 

 
● Historiku   
● E Drejta Ndërkombëtare si Ligj 
● Si duhet ta kuptojmë të Drejtën Ndërkombëtare? 

 
 

Literatura: 
 

Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Prishtinë: 2013). 
Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare (Prishtinë: Jalifat 

Publishing & Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina, 2016). 

 

Java e tretë:  
BURIMET E TË DREJTËS NDËRKOMBËTARE DHE HIERARKIA E NORMAVE NË TË DREJTËN 
NDËRKOMBËTARE 

 

 Si krijohet e drejta ndërkombëtare dhe ku ta gjejme atë?  
 Traktatet ndërkombëtare dhe E Drejta Zakonore   
 Marrëdhënia ndërmjet zakonit dhe traktatit   

 
 

Literatura: 
 

Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Prishtinë: 2013). 
Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare (Prishtinë: Jalifat 

Publishing & Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina, 2016). 

 
 
Lexim shtesë: 
 
Rasti S.S. Lotus, France v. Turkey, PCIJ (1927), P.C.I.J. Ser. A No. 10.  
Rasti i Azilit, Coumbia v. Peru, ICJ 1950, 1950 I.C.J. 266. 
Rasti Protugal v. India, mbi të drejtën e kalimit përmes Territoreve Indiane, ICJ, 1960, 1960 I.C.J. 
6. 
International Law Commission, Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States 
capable of creating legal obligations, with commentaries thereto (2006).    
Gerhard Hafner, “Pros and Cons Ensuing from Fragmentation of International Law Diversity or 
Cacophony: Neq Sources of Norms in International Law Symposium”, 25 Michigan Journal of 
International Law 849 (2003-2004).  
 

Java e katërt  
BURIMET TJERA TË SË DREJTËS NDËRKOMBËTARE 
 

 Vendimet e organizatave ndërkombëtare dhe aktet e njëanshme (unilaterale) si burim i 
të Drejtës Ndërkombëtare 

 Normat jus cogens, detyrimet erga omnes, neni 103 i Kartës së Kombeve të Bashkuara 
dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre; fenomeni I “fragmentimit” të së Drejtës 
Ndërkombëtare 
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Literatura: 
 

Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Prishtinë: 2013). 
Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare (Prishtinë: Jalifat 

Publishing & Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina, 2016). 
 
Lexim shtesë: 
 
Rasti Nuclear Tests, Australia v. France & New Zealand v. France, ICJ 1974. 
Rasti Legal Status of Eastern Greenland, P.C.I.J. Ser. A/B. No. 53, 1933.  
Legality of the Threat or Use of Nucear Weapons, ICJ Advisory Opinion, 1996 I.C.J.226. 
International Law Commission, Report of the Fifty-Sixth Session (2004), UN Doc. A/59/10, 
Chapter X.  
International Law Commission, Report of the Fifty-Seventh Session (2005), UN Doc. A/60/10, 
Chapter XI.  
 

Java e pestë:  
REGJIMI JURIDIK I TRAKTATEVE: KONVENTA E VJENËS MBI TË DREJTËN E TRAKTATEVE 
 

 Definicioni I traktatit sipas Konvetës së Vjenës mbi të Drejtën e Traktateve 

 Konventa e Vjenës mbi të Drejtën e Traktateve ndërmjet Shteteve dhe Organizatave 
Ndërkombëtare ose ndërmjet Organizatave Ndërkombëtare. 

 Autorizimet fuqiplota, adoptimit dhe autentifikimi i tekstit të marrëveshjes 

 Ratifikimi dhe hyrja në fuqi dhe aderimi në marrëveshjevet ndërkombëtare 

 Marrëveshjet ekzekutive 

 Paraqitja e reserves dhe obligimet ndaj objektit dhe qëllimit të traktatit 

 Interpretimi i traktateve 

 Regjistrimi i traktateve 

 Përfundimi i veprimit të traktateve dhe denoncimi 
 

Literatura: 
 

Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Prishtinë: 2013). 
Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare (Prishtinë: Jalifat 

Publishing & Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina, 2016). 
 

Lexim shtesë: 
 
Konventa e Vjenës mbi të Drejtëne e Traktateve 1155 U.N.T.S. 331, 1969. 
Rasti Mbretëria e Bashkuar v. Islanda mbi juridiksionin për peshkim (1974), 1974 I.C.J. 3, 18.  
Rasti Australia & New Zealand v. France mbi Testimet Nukleare, ICJ 1974, 1974 I.C.J. 253. 
Rasti Burkina Faso v. Mali, ICJ 1986, 1986 I.C.J. 554. 
International Law commission Report, 51st Sess. (1999), G.A.O.R., 54th Sess., Supp. No. 10 
(A/54/10). 
 

Java e gjashtë:    
NDËRVEPRIMI NË MES TË AKTORËVE VENDËS DHE NDËRKOMBËTAR NË APLIKIMIN E TË 
DREJTËS NDËRKOMBËTARE 

 
● Teoria moniste   
● Teoria dualiste   
● Teoria pluraliste   
● Statusi i të Drejtës Ndërkombëtare në Republikën e Kosovës  
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Literatura: 

 

Literature: 
Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Prishtinë: 2013). 

Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare (Prishtinë: Jalifat 
Publishing & Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina, 2016). 

Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta Kushtetuese (Prishtinë: Jalifat Publishing & Universiteti i 
Prishtinës “Hasan Prishtina”, 2016). 

 
Lexim shtesë: 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës. 
Vendimi Gjykatës Kushtetuese KO 95/13, 2013. 

 

Java e shtatë  
SHTETI SI SUBJEKT KRYESOR I SË DREJTËS NDËRKOMBËTARE:  KRIJIMI, TRANSFORMIMI DHE 
PUSHIMI SË EKZISTUARI I SHTETEVE 
 

 Definicioni i shtetit dhe Kriterete e Konvetnës së Montevideos 

 Efektet e njohjese së shtetit nga komuniteti ndërkombëtar dhe detyrimet për njohje 
apo mos-njohje të shtetit të ri 

 Shtetet e krijuara kundër normave të detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare 

 E drejta për vetëvendosje dhe kufijtë e aplikueshmërisë 

 Njohja e qeverive  
Literatura: 

 

James R. Crawford, The Creation of States in International law (Oxford University Press: Oxford, 
2007). 

Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Prishtinë: 2013). 
Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare (Prishtinë: Jalifat 

Publishing & Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina, 2016). 
Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta Kushtetuese (Prishtinë: Jalifat Publishing & Universiteti i 

Prishtinës “Hasan Prishtina”, 2016). 

 
Lexim shtesë:   
Declaration on the Granting of Independence of colonial countries and peoples, A/Res/1514 (XV), 
1960. 
Enver Hasani, Self – Determination, Territorial Integrity and International Stability: the Case of 
Yougoslavia (National Defense Academy and Bureau for Security Policy: Vienna, Austria, 2003). 
Enver Hasani, Vetevendosja, Integriteti territorial dhe Stabiliteti Nderkombetar: Rasti i 
Jugoallavise (Buzuku: Prishtine, 2010). 
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West 
Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). 
Eric Kolodner, “The Future of the Right to Self-determination”, 10 Connecticut Journal of 
International Law 153 (1994). 
 

Java e tetë:  
Testi mes-semestral (kollokuiumi) 
 

Java e nëntë:  
ÇËSHTJE AKTUALE TË SË DREJTËS NDËRKOMBËTARE 

 
 E drejta për vetëvendosje, krijmi i shtetit dhe deklarata e pavarësië. 
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 Analizë dhe studim i mendimit të fundit këshillëdhënës të Gjykatës Ndërkombëtare të 
Drejtësisë: Pajtueshmëria me të Drejtën Ndërkombëtare e Deklaratës së Njëanshme të 
Pavarësisë në lidhje me Kosovën. 

 
Literatura: 

Literaturë shtesë do të caktohet varësisht nga zhvillimet aktuale në nivel ndërkombëtar 
 

Java e dhjetë:    
ÇËSHTJE AKTUALE TË SË DREJTËS NDËRKOMBËTARE 
 

 Përgjegjësia e shteteve në aktivitetet ushtarake dhe paraushtarake dhe normat jus 
cogens 

 Aplikimit të Konventës për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit (Bosnjë 
dhe Hercegovina kundër Serbisë dhe Malit të Zi) dhe Aktivitetet ushtarake dhe 
paraushtarake në dhe kundër Nikaraguas (Nikaragua kundër SHBA-ve). 

 
Literatura: 

Literaturë shtesë do të caktohet varësisht nga zhvillimet aktuale në nivel ndërkombëtar 

 

Java e 
njëmbëdhjetë:   

 
SUKSEDIMI NË TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE 

 

 Nocioni dhe klasifikimi i suksedimit të shteteve   
 Suksedimi i shteteve dhe traktatet   
 Suksedimi i shteteve dhe pasuria publike   
 Suksedimi i shteteve dhe borxhi publik   
 Suksedimi dhe arkivat   
 Suksedimi i shteteve dhe të drejtat e fituara, shtetësia dhe çështjet tjera  

 
Literatura: 

 
Louis Garb and John Wood (eds.), International Succession ( Oxford University Press: Oxford, 

2010).  
Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Prishtinë: 2013). 

Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare (Prishtinë: 
Jalifat Publishing & Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina, 2016). 

 
 
Lexim shtesë: 
 
Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties (1978). 
Vienna Convention on Succession in Respect of State Property, Archives and Debts (1983). 
Mathew C. R. Craven, “The Problem of State Succession and the Identity of States Under 
International Law”. European Journal of International Law 9 (1998). 

Java e 
dymbëdhjetë: 

 
RIDEFINIMI I SOVRANITETIT SHTETËOR NGA PAQJA E VESTFALISË DERI MË SOT 

 

 Përgjegjësia për të mbrojtur dhe roli i komunitetit ndërkombëtar 

 E drejta për secession në rastet e shkeljes massive të të drejtave të njeriut-vetëvendosja 

shpaguese 

 

https://www.amazon.com/International-Succession-Louis-Garb/dp/0199550271/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1481619154&sr=1-3&keywords=Succession+and++International+law
https://www.amazon.com/International-Succession-Louis-Garb/dp/0199550271/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1481619154&sr=1-3&keywords=Succession+and++International+law
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Literatura: 
Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Prishtinë: 2013).  

Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare (Prishtinë: Jalifat 
Publishing & Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina, 2016). 

 
Lexim shtesë: 
 
Dieter Grimm and Belinda Cooper, Sovereignty: The Origin and Future of a Political and Legal 
Concept (Columbia Studies in Political Thought/Political History) (Columbia university Press: New 
York, 2015). 
Robert Jackson, Sovereignty: Evolution of an Idea (Polity Press: Cambridge, 2007). 
Enver Hasani, Self – Determination, Territorial Integrity and International Stability: the Case of 
Yugoslavia (National Defense Academy and Bureau for Security Policy: Vienna, Austria, 2003). 
Enver Hasani, Vetevendosja, Integriteti territorial dhe Stabiliteti Nderkombetar: Rasti i 
Jugoallavise (Buzuku: Prishtine, 2010). 
Stephen D. Krasner, Sovereignty. Organized Hypocrisy (Princeton University Press: Princeton, 
1999). 
Sohail H. Hashmi, State Sovereignty: Change and Persistence in International Relations (Penn 
State University Press: PA, 1997). 

Java e 
trembëdhjetë: 

 
TERRITORI NË TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE 

 

 Nocioni i territorit dhe shtrirjes së pushtetit 

 Fitimi i territorit 

 Definimi i nocionit terra nullius 

 Delimitimi dhe demarkimi 

 Parimi Uti Possideits Juris 

 Përdorimi i Forcës dhe Marrja e Territorit në mënyrë të kundërligjshme 

 Delimitimi dhe demarkimi I kufirit 

 
Literatura: 

 
Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Prishtinë: 2013). 

Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare (Prishtinë: Jalifat 
Publishing & Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina, 2016). 

 
 
Lexim shtesë: 
 
Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation 
Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, G.A. Res. 2625 (XXXV) 1970. 
Island of Palmas Case: US vs. the Netherlands, PCA, 1928, 2 U.N. Rep. Int’l Arb. Awards 829. 
The Case of Western Sahara, 1975 I.C.J. 12, Advisory Opinion. 
The Case Botswana /Namibia over the Kasikili/Sedudu Island, ICJ 1999, 1999 I.C.J. 39 I.L.M. 310 
(2000). 
The Case Denmark v. Norway over the Status of the Eastern Greenland, PCIJ, 1933, P.C.I.J., Ser. 
A/B, No. 53, 3 Hudson, World Ct. Rep. 148. 
The Case Burkina Faso / Republic of Mali, Advisory Opinion, ICJ, 1986 I.C.J. 554. 
 

Java e 
katërmbëdhjetë:   

 
PËRDORIMI I INSTRUMENTIT USHTARAK (JUS AD BELLUM) & SFIDAT BASHKËKOHORE NDAJ TË 
DREJTËS HUMANITARE (JUS IN BELLO) 

 

https://www.amazon.com/Dieter-Grimm/e/B00IQ302SS/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1481617543&sr=1-3-fkmr1
https://www.amazon.com/State-Sovereignty-Persistence-International-Relations/dp/0271016973/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481617211&sr=1-1&keywords=Westphalian+Sovereignty
https://www.amazon.com/State-Sovereignty-Persistence-International-Relations/dp/0271016973/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481617211&sr=1-1&keywords=Westphalian+Sovereignty
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Cakto politikat e mirësjelljes konform statutit të UP-së. 
 

 Studentët pritet që të vijojnë mësimin në mënyrë të rregullt. 

 Prezenca e studentit do të evidentohet përmes listave të pjesëmarrjes ku studentët prezent do të bëjnë 
nënshkrimin e tyre në fillim të orës. 

 Pjesëmarrja aktive e studentëve do të llogaritet në bazë të pjesëmarrjes aktive në ligjerata përmes 
interaktivitetit me mësimdhënës dhe studentët tjerë; prezentimi i temave të ndryshme dhe puna 
individuale dhe në grupe varësisht nga detyrat e caktuara. 

 Studentëve do t’u jepet me kohë planprogrami dhe pritet që të paraprakisht të lexojën literaturën e 
rekomanduar për ligjeratën përkatëse dhe gjatë orës të involvohen në dialog interaktiv ne lidhje me atë 
temë. 

 Studentët inkurajohen që të ngritin çështje të ndryshme për diskutim gjatë mbajtjes së ligjeratës. 

 Nuk mund të ngriten çështje për diskutim tema të cilat nuk lidhen me planprogramin e lëndës. 

 Caktimi i pushimit gjatë ligeratave do të bëhet në bashkëpunim me studentët. 
 

 

 Definimi i forces dhe manifestimi i saj 

 Definicioni i agresionit 

 Vetëmbrojtja individuale dhe kolektive 

 Autorizimi i përdorimit të forcës nga KS i OKB-së   
 Ndërhyrja humanitare dhe Interventimi me pajtim  

 E drejta humanitare dhe terrorizmi ndërkombëtar  

 
Literatura: 

 
Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Prishtinë: 2013).  

Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare (Prishtinë: Jalifat 
Publishing & Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina, 2016). 

 
Lexim shtesë: 
Karta e OKB-së. 
Rezoluta e KS 1373. 
Resolution on the Definition of Agression, GA Res. 3314(XXIX) 1974. 
Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America) (Judgment of June 27, 1986). 
Armed Activities in the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda) 
(Judgment of December 19, 2005). 
Marc Weller, The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law (Oxford Handbooks) 
(Oxford University Press: Oxford, 2015).  Christine Gray,  International Law and the Use of Force (Foundations of Public International Law) (Oxford University Press: Oxford, 2008) 
 

Java e 
pesëmbëdhjetë:   

 
TESTI PËRFUNDIMTAR 
 

https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-Force-International-Handbooks/dp/0199673047/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1481618071&sr=1-2&keywords=The+Use+of+Force+in+International+law
https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-Force-International-Handbooks/dp/0199673047/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1481618071&sr=1-2&keywords=The+Use+of+Force+in+International+law
https://www.amazon.com/International-Law-Force-Foundations-Public/dp/0199239150/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1481618071&sr=1-3&keywords=The+Use+of+Force+in+International+law
https://www.amazon.com/International-Law-Force-Foundations-Public/dp/0199239150/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1481618071&sr=1-3&keywords=The+Use+of+Force+in+International+law
https://www.amazon.com/International-Law-Force-Foundations-Public/dp/0199239150/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1481618071&sr=1-3&keywords=The+Use+of+Force+in+International+law

