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Përshkrimi i lëndës

E Drejta e Traktateve paraqet njw pwrmbledhje tw parimeve dhe rregullave tw cilat
rregullojnw procedurwn e konkluzionit tw traktateve, si dhe çwshtjet e operimit,
amandementimit dhe modifikimi, negocimit, pezullimit, pwrmbushjes pwrfundimit
tw veprimit dhe invaliditetit tw traktateve. Pwr ata tw cilwt janw involvuar nw
hartimin, negocimin dhe konkludimin e traktateve ndwrkombwtare, njohja e tw
drejtws sw traktateve wshtw kyçe. Pwr mw shumw, implementimi efektiv dhe
aplikimi i normave ligjore ndwrkobmwtare wshtw e pamundur pa patur njohur
elementare tw sw drejtws sw traktateve.

Qëllimet e lëndës:

Qwllimi I pwrgjthshwm i lwndws wshtw qw t’I ofrojw studentwve me njohuritw
fundamentale teorike dhe praktike mbi çwshtjet kryesore tw sw drejtws sw
traktateve, si dhe njw kuptim tw gjithwpwrfshirws tw dispozitave tw konventave
universal si burim i sw drejtws sw traktateve dhe tw zhvillojw aftwsi kritike tw
analizws dhe interpretimit tw rasteve qw lidhen me praktikwn bashkohore.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Pas përfundimit me sukses të kësaj lënde, studentët janë në gjendje të:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demonostrojnw njohuri themelor mbi nocionet bazike, burimet dhe
parimet e sw drejtws sw traktateve;
Bwjw dallimin e stadeve tw konkludimit tw traktatit dhe tw diferenojw
ndwrmjet pwrfundimit tw veprimit dhe pezullimit tw traktatit;
Shpjegoj koncpetin e invaliditetit tw traktatit dhe identifikojw
konsekuencat ligjore tw kwtij veprimi;
Analizojw dhe interpretojw dispozitat e traktatit duke shfrytwzuar
vendimet gjyqwsore ndwrkombwtare dhe mendimet kwshillwdhwnwswe
nw fushwn e sw dretjws sw traktateve;
Identifikojw dhe aplikoijw rregullat dhe procedurat e tw drejtw sw
traktateve nw rastet praktike dhe tw gjejw burimet relevante tw sw
drejtws duke ndwrtuar argumente ligjore
Aplikojw njohuri teorike dhe aftwsi praktike nw aktivitetet profesionale nw
fushwn qw lidhet me tw drejtwn e traktateve p.sh. pwrgatitja e njw draft
ligji, pjeswmarrja nw negociata dhe konferenca ndwrkombwtare pwr
elaborimin dhe adoptimin e njw traktati ndwrkombwtar.

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
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Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume, seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për
provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:

/
15 min

/
15

3,75

/
2
2
2

/
1
5
5

2
10
10

10

3

30

2

1

2

4

5

20
137.75

Metodologjia e mësimdhënies në këtë lëndë përfshinë përdorimin e metodave të
ndryshme interactive me qëllim që të bëhet analizimi I thuktë dhe bashkohor i
parimeve kryesore dhe normave të së drejtës ndërkombëtare dhe aplikimi i tyre në
praktikë. Kombinimi i metodave teorike dhe të studimit të rasteve praktike në
interpretimin e këtyre normave dhe parimeve do të bëhet në mënyrë shumë të
kujdesshme në mënyrë që studentët asnjëherë të mose e humbin fokusin në
qëllimin e lëndës e cila mëton që të transmetoj tek ata njohuritë bazike rreth së
drejtës nërkombëtare, origjinën e saj, natyrën si dhe konceptet dhe institucionet
bazike të saj.
Puna praktike do të fokusohet në rastet kryesore të GJND-së dhe tribunaleve tjera
ndërkombëtare me qëllim të sqarimit të aspekteve specifike të së drejtës
ndërkombëtare. Ana praktike, sidoqoftë, nuk do të thellohet në secilin detaj duke i
lejuar studentët që dëshirojnë të specializojnë në këtë fushë që të orientohen në
drejtimin modual në këtë fushë.
Përbri kësaj, çasja historike dhe krahasuese do të vihet në pah pasi që është në
dobi të studentëve që të kenë një shikim historik të zhvillimit normativ, parimeve
dhe institucioneve të së drejtës ndërkbbmëtare deri më sot. Kjo është e vërtetë
poashtu edhe sa i përket anës krahasuese të lëndës pasi që shumë institucione,
norma dhe parime të së drejtës ndërkobmëtare të cilat janë sot në fuqi kanë
origjinën e tyrë në sistemet e brendshme të shoqërive perëndimore.
Rekomandohet që mësimdhënia të bëhet përmes pjesëmarrjes interaktive të
studentëve. Studentët pritet që të marrin syllabusin në fillim të semestrit gjë që do
t’i mundësoj atyre që të njoftohen me procedimin e lëndës ashtu që të jenë aktiv
gjatë ligjeratave dhe diskutimit të temave të ndryshme.
Për qëllim të ligjerimit do të përdoren mjete të ndryshme ndihmëse si projektori,
tabela e bardhë etj.

Metodat e vlerësimit:

Do të ketë një provim final për vlerësimin e njohurisë së studentëve. Kjo do të
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përfshijë, nëse nuk është e specifikuar ndryshe, të gjithë literaturën obligative të
caktuar. Profimi përfundimtar ngërthen 60 % të vlerësimit të përgjithshëm të
performancës së studentit në këtë lëndë.
Do të ketë një provimi mes-semestral i cili do të përfshijë temat e lëndës të
diskutuara deri në kohën e mbajtjes së provimit. Provimi mes-semestral ngërthen
30 % të vlerësimit të përgjithshëm të performancës së studentit në këtë lëndë.
Pjesa tjetër prej 10 % do të vendoset sipas pjesëmarrjes aktive në klasë.
E paraqitur në mënyrë më të ndryshme vlerësimi i studentëve do të bëhet si më
poshtë:
-

Provimi mes-semestral: 30 %
Provimi përfundimtar: 60 %
Pjesëmarrja e rregullt dhe aktive në klasë: 10 %

Rezultati final do të vendoset duke akumuluar rezultatet e arritura në dy provimet
e organizuar gjatë rrjedhjes së semestrit (provimi mes-semestral dhe provimi
përfundimtar) dhe rezultati i pjesëmarrjes aktive dhe të rregullt në klasë.
Për më shumë, pjesëmarrja aktive dhe e rregullt mund të ngritë vlerësimin e
studentit deri në 10% pikë shtesë. Kjo vendoset nga ana e profesorit.
E një rëndësie të njejtë është një mënyrë alternative të cilën studentët mund ta
zgjedhin jashtë pjesëmarrjes aktive dhe të rregullt. Kjo nënkupton si më poshtë:
1) Studentët mund të zgjedhin një prezentim oral të një artikulli mbi një
çështje që lidhet me të drejtën ndërkombëtare. Ky prezentim nuk mund të
shkoj më gjatë se 15 minuta; ose
2) Studentët mund të zgjedhin një prezentim të shkruar të një artikulli mbi
një çështje të së drejtës ndërkombëtare;
3) Artikujt e shkruar nuk mund të jenë më pak se 10 faqe dhe më shumë se
20, me numër rreshtor 1, fonti 12 Times New Roman
Studenti konsiderohet të ketë kaluar me sukses lëndën pas arritjes së minimumit
prej 55% të vlerësimit kumulativë gjatë aktiviteteve të tij të kërkuara.
Në rastin e provimit mes-semestral dhe përfundimtar, rekomandohet që provimit
të kërkojë nga studenti të shkruajë ese mbi tema të caktuara.
Pjesëmarrja aktive në ligjerata dhe diskutimet në klasë mund të bartin deri në 10%
të vlerësimit përfundimtar.
Literatura
Literatura bazë:

Robert Kolb, The Law of Treaties (Edward Publishing, 2016)
Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Prishtinë: 2013)
The Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)
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The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International
Organizations or between International Organizations (1986)

Literatura shtesë:

Oliver Dorr, Kirsten Schamalenbach ed., Vienna Convention on the Law of Treaties:
A Commentary (Springer, 2018)
Chang-fa Lo, Treaty Interpretation under the Vienna Convention on the Law of
Treaties: A New Round of Codification (Springer, 2017)
The Paradigm of State Consent in the Law of Treaties: Challenges and Perspectives
(Edward Elgar Publishing, 2017)
International Law Commission webpage: http://legal.un.org/ilc/

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java

Ligjerata që do të zhvillohet

Java e parë:

Hyrje

Java e dytë:

Burimet e së drejtës ndërkombëtare dhe traktatet në marrëdhëniet ndërkombëtare

Java e tretë:

Koncepti i traktateve

Java e katërt

Konkludimi i traktatit

Java e pestë:

Rezerva

Java e gjashtë:

Validiteti dhe statusi i shteteve të treta

Java e shtatë

Interpretimi

Java e tetë:

Testi mes-semestral (kolokviumi)

Java e nëntë:

Zbatimi dhe konflikti ndërmjet traktateve

Java e dhjetë:

Modifikimi

Java e
njëmbëdhjetë:

Përfundimi i veprimit të traktateve
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Java e
dymbëdhjetë:

Traktatet dhe e drejta ndërkombëtare zakonore

Java e
trembëdhjetë:

Statusi i traktateve në Republikën e Kosovës dhe analiza krahasimore me shtetet tjera

Java e
katërmbëdhjetë:

Shikimi dhe analiza e traktateve të ndryshme në formë dhe përmbajtje

Java e
pesëmbëdhjetë:

Testi përfundimtar

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.
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