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Përshkrimi i lëndës Filozofia e së drejtës paraqet një nga disiplinat 

shkencore të avancuar dhe komplekse e cila si e tillë 

është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe e 

domosdoshme për studentët e Fakultetit Juridik. Kjo 

disiplinë shkencore dallon nga disiplinat tjera, për 

mënyrën e trajtimit të fenomeneve të ndryshme, duke 

përfshirë këtu edhe çështje që kanë të bëjnë më të 

drejtën, me shqyrtimin e esencës, e natyrës, e zanafillës, 

dhe të kushteve të paraqitjes së të drejtës, mandej me 

presupozimet teorike të shkencës mbi të drejtën, 

karakterin e koncepteve, e kategorive, e normave, e 

parimeve të të drejtës, etj, poashtu edhe me atë që 

quhet metafizika e të drejtës. 

Filozofia e së drejtës është bazuar në dy teori të mëdha 

të cilat janë esenciale për t’u kuptuar nga studentët e 

Fakultetit Juridik, si: 1. Teoria e së Drejtës Natyrore, ku 

bëhet një trajtim kronologjik i çështjeve që kanë të 

bëjnë me ligjin dhe të drejtën natyrore që nga koha e 

lashtë e deri në kohën moderne. Në këtë kontekst 

trajtohen tema të tilla, si meditimet e para filozofike-

ligjore, Filozofia romake e së Drejtës natyrore; Filozofia 

e së Drejtës Natyrore te mendimtarët e Krishterimit e 

deri të teoritë moderne për të drejtën natyrore. 2. 

Teoria e Pozitivizmit Juridik, e cila nisë me teorinë 
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klasike pozitiviste e së Drejtës të Jeremy Bentham dhe 

John Austin dhe vazhdon tutje deri në filozofinë 

postmoderne të së drejtës. 

Qëllimet e lëndës: Ky kurs ka për qëllim që t’ju ofroj studentëve njohuri 

lidhur me dy teoritë e mëdha për të drejtën, si:Teoria e 

së drejtës natyrore dhe teoria e pozitivizmit juridik. 

Poashtu, kursi ka për qëllim që ti njohë studentët dhe t’i 

aftësoj ata lidhur me konceptet filozofike të së drejtës, 

të tilla si: Aksiologjia e së drejtës, Ontologjia e së 

drejtës, Gnoseologjia e së drejtës, si dhe aspektet 

metafizike të së drejtës të trajtuar në kuadër të 

filozofisë së drejtës. 

Rezultatet e pritura të nxënies: • Studenti tregon zotërimin e koncepteve bazë që 

kanë të bëjnë me Filozofinë e së drejtës; 

 

• I aftë për të bërë dallimin në mes të teorisë së 

drejtës natyrore dhe teorisë së pozitivizmit 

juridik. 

 

• Aplikimi qasjes kritike dhe mendimit kritik mbi 

konceptet e ndryshme të trajtuar në kuadër të 

kursit; 

 

• Përfundimi me sukses i punimeve seminarike, 

punimeve hulumtuese individuale dhe në grup; 

 

• Demonstrimi i pavarësisë individuale në 

mënyrën e të menduarit, i artikuluar në 

paraqitjet me shkrim dhe me gojë. 

 

Kontributi nё ngarkesën e studentit ( gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e tё 
nxënit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Ligjërata 30 45 / 15   

Ushtrime teorike/laboratorike 15 45 / 15  

Punë praktike    

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

30 30 / 15  

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 15 45 / 15   

Detyra të  shtëpisë    

Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 

   

Përgatitja përfundimtare për provim    

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 

60 30 / 4  

Projektet,prezantimet ,etj 15 45 / 15  
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Totali  
 

   

 

Metodologjia e mësimdhënies:   Metodologjia e aplikuar gjatë ligjërimit të lëndës do të 

përfshijë, por nuk do të kufizohet në:  

Metodën interaktive, punimet më shkrim, projektet 

hulumtuese duke përfshi punën individuale dhe atë në 

grupe,prezantimet e ndryshme, debatet, etj. 

  

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i studentëve do të bëhet përmes dy 

kolekfiumeve të rregullta, punimeve të ndryshme dhe 

prezantimeve si dhe provimit final. 

Literatura  

Literatura bazë:   Fatmir Zanaj, Filozofia e së drejtës, Tiranë, 2012. 

Literatura shtesë:   R. Lukiq, Filozofia e së Drejtës, botim i vitit 1995, 

shqipëruar dhe përshtatur nga Prof.Dr.Osman 

Ismaili, Prishtinë,2008. 

Guido Fasso, Historia e filozofisë të së drejtës-

Lashtësia dhe mesjeta. Shtëpia botuese: Laurasi, 

University Press.  

Plani i dizajnuar i mësimit:   
 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: - PJESA I: TEORIA E SË DREJTËS NATYRORE. 
- Hyrje në filozofinë e së drejtës. 

Java e dytë: - Nga miti te ligji: meditimet e para filozofike-ligjore. 

Java e tretë: - Filozofia romake e së Drejtës natyrore. 

Java e katërt: - Filozofia e së Drejtës Natyrore te mendimtarët e 

Krishterimit. 

Java e pestë:   - Teoritë kontraktuale të së Drejtës: Hobbes, Locke, 

Rosusseau. 

Java e gjashtë: - Filozofia e së drejtës në epokën e iluminizmit: Vico, 

Montesquieu. 

Java e shtatë:   - Filozofia e së Drejtës në kohët moderne, Kanti, Hegeli, 

Marksi. 

Java e tetë:   - Rënia dhe ringjallja e teorisë të së Drejtës Natyrore gjatë 

shekujve të 18-të-20-të. 

Java e nëntë:   - PJESA II: TEORIA E POZITIVIZMIT JURIDIK. 
- Teoria klasike pozitiviste e së Drejtës – Jeremy Bentham 

dhe John Austin. 

Java e dhjetë: - Filozofia utilitariste e së Drejtës. 

Java e njëmbëdhjetë: - Filozofia e së Drejtës sipas realizimit juridik. 

Java e dymbëdhjetë:   - Teoria e kulluar e së Drejtës e Hans Kelsenit. 

Java e trembëdhjetë:     - Filozofia pozitiviste e së Drejtës e H.L.A. Hart. 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes prezantohen në çdo fillim viti shkollor 

nga ana e mësimdhënësit, poashtu këtu përfshihen edhe kriteret për vijimin e rregullt të 

ligjëratave dhe ushtrimeve.  

Rregullat e mirësjelljes kërkojnë mbajtjen e qetësisë në mësim, shkyçja e telefonave 

celular, respektimi i orarit,etj. 

Ndërsa kriteret vijimin e rregullt të ligjëratave dhe ushtrimeve kërkojnë që studenti t’i 

përmbahet orarit të ligjëratave dhe ushtrimeve, etj. 

 
 

Java e katërmbëdhjetë:   - Filozofia e së Drejtës e Ronld Dworkin. 

Java e pesëmbëdhjetë:    - Filozofia postmoderne e së Drejtës. 


