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PËRSHKRIMI I LËNDËS 
Kursi në fjalë e prezanton studentin e drejtësisë me njohuri më të thelluar mbi strukturën institucionale dhe 

materiale të Bashkimit Europian dhe të së drejtës së BE-së. Kursi ofron një pasqyrë të procesit të përafrimit 

të legjislacionit vendas të shteteve kandidate me acquis e BE-së. Lënda kombinon aspektin teorik me 

shembull praktik të përafrimit të legjislacionit të BE-së, duke u përqendruar në rastin e vendeve kandidate 

përfshirë edhe Shqipërinë. Në të analizohet BE-së si dhe instrumentet kombëtare dhe teknikat e përafrimit 

të legjislacionit. 

Kursi paraqet një rendësi të veçantë, sidomos në kushte aktuale të përpjekjeve të shtetit Shqipëtar  për të 

aderuar në Bashkimin Europian, përpjekje këto që në fushën e drejtësisë përqendrohen në punën e përqasjes 

se legjislacionit tonë kombëtar me parametrat e atij Europian. 

Gjatë kursi, do të zhvillohen stimulim të procesit të aderimit të një shteti në BE-së, ku studentët do të 

veprojnë si anëtarë të institucioneve të ndryshme të BE-së, përfaqësues të qeverive kombëtare të vendeve 

anëtare dhe vendeve kandidate, për të debatuar dhe vendosur rreth një çështje të procesit të aderimit, duke 

vënë njohuritë e tyre në praktikë dhe duke u përpjekur të kuptojmë se si funksionon mënyra komplekse por 

efektive e negociatave me BE-në. 

       

mailto:barletipress@umb.edu.al


 

 2 

KOMPETENCAT QË PRITEN TË FITOHEN NËPËRMJET LËNDËS 

Studenti në përfundim të kursit: 

 Do të ketë njohuri mbi procesin e Asociimit dhe atë të Aderimit midis vendeve kandidate dhe BE-

së; kushtëzimin dhe përafrimin e legjislacionit kombëtar me standardet e BE-së; marrëdhënien e 

acquis të BE-së dhe ligjeve kombëtare; si dhe sfidave (kushtëzimet politike, efektivitetin 

burokratik etj.) në miratimin dhe zbatimin e legjislacionit të BE-së. 

 Do të ketë njohuri të mira në procesin e përafrimit të legjislacionit kombëtar me atë të BE-së 

 Do të kuptojë më mirë BE dhe instrumentet kombëtare të përafrimit të legjislacionit, si dhe do të 

zotërojë teknikat e përafrimit ligjor  

 

 

POLITIKA E FREKUENTIMIT  
Në përputhje me Rregulloren e Universitetit ”Marin Barleti” studenti duhet të jetë i pranishëm në 80% të 

orëve mësimore që do të zhvillohen në auditor.  

 

PËRGJEGJËSITË E STUDENTIT 

 Prezurmohen respektimi i kodit te etikes se studentit, si gjate procesit mësimor ashtu edhe mbas 

tij, ne ambientet e universitetit.  

 Mos prezenca e studentit ne tre seanca, pa patur ndonjë shkak te arsyeshëm, passjell 

moskualifikimin e tij ne provimin përfundimtar.  

 Studenti është i detyruar te kaloje, brenda hapësirës se kohëzgjatjes se kursit, dy testime me 

shkrim, vlerësimi i te cilave do te ndikoje ne vlerësimin përfundimtar ne masën 10% e vlerësimit 

përfundimtar. 

 

PLANI I OREVE TEORIKE 

Nr. TEMA ORË 

1  Ideja e Evropës së Bashkuar, lindja dhe evoluimi i saj. 2 

2 Nga Komunitetet drejt Bashkimit Europian. 

Disa nga momentet me te rëndësishme te veprimtarisë komunitare ne Bashkimin 

Europian: 

- Traktati i Maastricht-it (1992). 

- Traktati i Amsterdam-it (1997). 

- Traktati i Nise-s (2001). 

- Traktati I Romes II për Kushtetutën Europiane (2004). 

- Traktati i Lisbonës (2007) 

2 

3  Sistemi institucional ne Bashkimin Europian; Te dhëna të përgjithshme. 

- Kuptimi i “institucioneve” dhe i “organeve”. 

- Struktura institucionale si një strukture disapaleshe. 

- Parimi i ekuilibrit institucional. 

- Demokracia, ne bazën e punës se institucioneve te Bashkimit europian. 

2 

4  Institucionet e Bashkimit Europian. 

- Parlamenti Europian. 

- Këshilli i Bashkimit Europian. 

- Komisioni Europian. 

2 

5  Organet e Bashkimit europian, si pjese e sistemit institucional te tij. 

- Gjykata e drejtësisë se Bashkimit Europian.  

- Gjykata e shkalles se pare. 

- Gjykata e funksioneve publike. 

- Gjykata e Llogarive. 

2 

6  Burimet e se drejtës se Bashkimit Europian 

- Banka Qendrore Europiane 

- Komiteti i Rajoneve 

- Komiteti Europian ekonomiko-social 

- Mediatori Europian 

2 

7  Parimet e përgjithshme te se drejtës se B.E.-se 2 
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- E drejta origjinale. 

- E drejta e prejardhur /derivative 

8 Raporti ndërmjet rendit juridik komunitar dhe rendeve juridike kombëtare. 2 

9  Vënia ne jete e se drejtës komunitare nga autoritetet kombëtare te Shteteve 

anëtare. 

- Prioriteti i se drejtës komunitare. 

- Efekti direkt (i drejtpërdrejte) i se drejtës komunitare. 

- Pohimi i parimit te efektit direkt nga Gjykata e drejtësisë se Komunitetit 

Europian. 

- Normat komunitare te afta për te prodhuar efekt direkt. 

2 

10 Gjyq imitues, rast nga GJEDNJ 

- Detyrimi i Shteteve anetare per nje “bashkepunim te ndershem”. 

- Pavaresia institucionale dhe proceduriale e Shteteve anetare. 

- Parimi i efektivitetit. 

- Parimi i ekujvalences. 

2 

11 Përgjegjësia/sanksionet ne rastet e shkeljes se drejtës komunitare. 

- Sanksionet, llojet dhe titullarët e tyre, ne rast  

- shkeljeje te se drejtës komunitare 

- Sanksionet e llojit administrativ.  

- Sanksionet e llojit penal. 

- Përgjegjësia e Shteteve anëtare ne rast shkeljeje te se drejtës komunitare 

2 

12 Mbi natyrën juridike te Bashkimit Europian. 

- Bashkimi Europian nuk ka një cilësi shtetërore; e për  me tepër mund te 

flasim për Bashkimin Europian si një bashkësi shtetesh federative. 

- Bashkimi Europian nuk është një organizate ndërkombëtare. 

2 

13 Mbi elementet perberes te Bashkimit europian 

- Shtetet anëtare te Bashkimit Europian. 

- Pranimi ne Komunitetin Europian.  

- Pezullimi i një Shteti anëtar. 

- Tërheqja e një Shteti anëtar. 

2 

14 Konkludimi i traktateve ndërkombëtare  

- Pjesëmarrja ne organizata ndërkombëtare 

- Politika e jashtme dhe siguria e përbashkët 

2 

15 Mbi zgjerimin e mëtejshëm të B.E-se dhe raportin B.E-Shqipëri 

- Zgjerimi i Bashkimit Europian: Bashkimi Europian ne raport me Ballkanin 

Perëndimor. Bashkimi Europian ne raport me Turqine. 

- Kriteret e reja për pjesëmarrjen në B.E. (Karta e Kopenhagenit). 

- Historiku i marrëdhënieve B.E.-Shqipëri.  

- Shqipëria dhe përmbushja e këtyre kritereve.  

- Acquis Communautaire dhe detyra për përafrimin e legjislacionit 

- Marrëveshja e Stabilizim – Asociimit 

- Përshtatja e legjislacionit te brendshëm shqiptar ne Parametrat e kërkuara nga 

B.E-ja (realizime dhe detyra) 

2 

 Total 30 

 

PLANI I OREVE PRAKTIKE  

Nr. TEMA 

ORË 

1  Ideja e Evropës se Bashkuar, lindja dhe evoluimi i saj. 2 

2 Nga Komunitetet drejt Bashkimit Europian. 2 

3  Sistemi institucional ne Bashkimin Europian  2 

4  Institucionet e Bashkimit Europian. 2 

5  Organet e Bashkimit Europian, si pjese e sistemit institucional te tij.. 2 

6  Burimet e se drejtës se Bashkimit Europian 2 
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7  Parimet e përgjithshme te se drejtës se B.E.-se 2 

8 Raporti ndërmjet rendit juridik komunitar dhe rendeve juridike kombëtare. 2 

9  Vënia ne jete e se drejtës komunitare nga autoritetet kombëtare te Shteteve 

anëtare 

2 

10 Gjyq imitues, rast nga GJEDNJ 2 

 Total 20 

 

METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES 

Do të përdoren metoda e leksionit, studimi i rastit, diskutime, puna në grupe. 

 

VLERËSIMI 
Vlerësimi i njohurive ne kurs, do te jete simbioze e vlerësimit sistematik, gjate zhvillimit te kursit dhe i atij 

përfundimtar. Vlerësimi sistematik do te jete ne masën 10% te notes përfundimtare dhe do te përfshije edhe 

dy testime me shkrim qe do te zhvillohen ne hapësirën kohor te zhvillimit te kursit.   

Vlerësimi përfundimtar do te realizohet me shkrim. Teza përfundimtare do te përmbaje një total te plote 

prej 90 pikesh. Me 10 pike do te vlerësohen studentet te cilët kane kaluar shkëlqyeshëm dy testimet e bëra 

gjate procesit mësimor ne auditor, numerazh pikesh ky qe do t’i shtohet pikëve te marra ne ketë testim 

përfundimtar.  

 

a) Dy testime gjate semestrit  10% 

b) Provimi      90 %  

 

Vlerësimi kryhet sipas sistemit të detajuar më poshtë: 

Shkalla e pikëve  Nota numerike Përshkrimi i 

notës 

Nota me shkronja  

96 – 100 10 Shkëlqyeshëm A+ 

86 -    95 9 Shumë mire A 

76 -    85 8 Mirë B+ 

66 -    75 7 Kënaqshëm B 

56 –   65 6 Mjaftueshëm C 

50 – 55 5 Kalueshëm D 

≤49  4 Mbetës FX 

 3,  2, 1 Mbetës F 

* Kredite të patransferueshme 

** E papërfunduar  

Një notë e papërfunduar mund t’i shënohet një studenti në qoftë se ai nuk i ka përmbushur të gjitha kërkesat 

e lëndës deri në fund të semestrit, por ka kryer një sasi të konsiderueshme të punës. Është përgjegjësi e 

studentit të njoftojë pedagogun dhe të arrijë një marrëveshje për plotësimin e pjesës tjetër të lëndës. Në 

qoftë se kërkesat nuk plotësohen brenda një viti, atëherë automatikisht shënohet notë pakaluese. 

*** Nuk ka të dhëna për notën 

Ky shënim do të vendoset në pasqyrën e rezultateve të studentit në atë rast kur studenti është regjistruar për 

lëndën dhe nuk është shënuar asnjë notë nga pedagogu. Kjo nuk ka efekt në mesataren e studentit dhe mund 

të shndërrohet në notë numerike dhe me shkronjë, atëherë kur pedagogu vendos notën në procesverbal. 
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