
DRE	  407	  SHTETI	  I	  SË	  DREJTËS	  
	  
Kredite	  	  	  6	  
Ore	  leksioni	  per	  15	  jave:45	  
Ore	  seminari	  	  per	  15	  jave:30	  
Ore	  laboratory	  	  per	  15	  jave:0	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  
Ndërtimi	  i	  një	  Shteti	  të	  së	  Drejtës	  është	  produkt	  i	  angazhimit	  qytetar.	  Ai	  nuk	  përfaqëson	  vetëm	  një	  kontribut	  të	  
institucioneve	  shtetërore,	  por	  edhe	  një	  kontribut	  të	  të	  gjithë	  aktorëve	  në	  vend,	  duke	  përfshirë	  individët,	  shoqërinë	  
civile	  Në	  një	  sintezë	  lënda	  trajton	  sundimin	  e	  së	  drejtës	  në	  Shqipëri	  përmes	  analizës	  së	  rolit	  dhe	  pozitës	  së	  
institucioneve	  kryesore	  në	  vend,	  si	  dhe	  të	  marrëdhënieve	  midis	  tyre,	  mbështetur	  kryesisht,	  në	  dispozitat	  
kushtetuese	  dhe	  në	  jurisprudencën	  e	  Gjykatës	  Kushtetuese.	  
Një	  vëmendje	  e	  veçantë	  i	  është	  kushtuar	  kuptimit	  më	  të	  mirë	  të	  rolit	  të	  Parlamentit	  si	  organ	  përfaqësues;	  kuptimit	  
të	  administratës	  publike;	  pavarësisë	  së	  gjyqësorit	  dhe	  kontributit	  të	  gjykatave	  për	  zhvillimin	  e	  shtetit	  të	  së	  drejtës;	  
marrëdhënieve	  midis	  Gjykatës	  Kushtetuese	  dhe	  Gjykatës	  së	  Lartë	  në	  Shqipëri,	  etj.	  	  
Materiali	  është	  i	  organizuar	  në	  11	  pjesë	  themelore	  të	  cilat	  marrin	  në	  analizë	  çështje	  apo	  institucione	  themelore	  të	  
shtetit	  në	  Republikën	  e	  Shqipërisë.	  	  Kursi	  ka	  si	  qëllim	  të	  njohë	  studentet	  e	  Departamentit	  të	  Drejtësisë	  me:	  
	  kushtetutën	  dhe	  rolin	  që	  luan	  si	  ligji	  më	  i	  lartë	  në	  Republikën	  e	  Shqipërisë.	  
tre	  organet	  themelore	  përfaqësuese	  të	  pushteteve	  legjislative,	  ekzekutive	  e	  gjyqësore.	  
Gjykatën	  Kushtetuese,	  si	  një	  ndër	  organet	  themelore	  që	  garantojnë	  Shtetin	  e	  së	  Drejtës.	  
	  Avokatin	  e	  Popullit,	  si	  një	  mekanizëm	  në	  duart	  e	  individëve	  për	  të	  mbrojtur	  të	  drejtat	  e	  tyre.	  themelore	  apo	  
interesat	  legjitime.	  
Organizimin	  dhe	  funksionimin	  e	  qeverisjes	  vendore	  sipas	  kuadrit	  kushtetues	  në	  RSh.	  
Gjithashtu,	  të	  aftësojë	  studentët:	  
në	  analizën	  e	  qëndrimeve	  interpretuese	  të	  Kushtetutës	  dhe	  normave	  të	  tjera	  themelore,	  
si	  dhe	  të	  jenë	  të	  aftë	  të	  ndihmojnë	  institucionet	  dhe	  subjektet	  në	  fushën	  e	  Shtetit	  të	  së	  Drejtës.	  
	  
Përmbajtja	  e	  kursit	  	  	  
	  
KREU	  I:	  Në	  vend	  të	  hyrjes.	  	  
KREU	  II:	  Shteti	  i	  së	  drejtës	  në	  Kushtetutë	  dhe	  në	  jurisprudencën	  e	  Gjykatës	  Kushtetuese	  të	  Republikës	  së	  
Shqipërisë.	  
KREU	  III:	  Kuvendi,	  si	  organ	  përfaqësues.	  roli	  i	  tij	  në	  shtetin	  e	  së	  drejtës.	  
KREU	  IV:	  Qeveria.	  
KREU	  V:	  Gjykata	  Kushtetuese.	  
KREU	  VI:	  Gjykatat.	  
KREU	  VII:Avokati	  I	  Popullit.	  
KREU	  VIII:Kontrolli	  I	  Lartë	  I	  Shtetit.	  
KREU	  IX:Prokuroria	  si	  organ	  kushtetues	  dhe	  institucion	  i	  pavarur.	  
KREU	  X:Forcat	  e	  Armatosura.	  
KREU	  XI:Qeverisja	  vendore:	  struktura	  dhe	  funksionet.	  
	  
 

 

 

 

	  
	  



DRE	  412	  E	  DREJTË	  MJEDISI	  
	  
Kredite	  	  	  6	  
Ore	  leksioni	  per	  15	  jave:45	  
Ore	  seminari	  	  per	  15	  jave:15	  
Ore	  laboratory	  	  per	  15	  jave:0	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  
E	  drejta	  e	  mjedisit	  trajton	  konceptet	  kryesore	  si	  dhe	  legjislacionin	  në	  fushën	  mjedisore.	  E	  drejta	  e	  mjedisit	  studion	  
parimet,	  kërkesat,	  përgjegjësitë,	  rregullat	  dhe	  proçedurat	  e	  përgjithshme	  për	  garantimin	  e	  mbrojtjes	  në	  një	  nivel	  të	  
lartë	  të	  mjedisit.	  Ajo	  studion	  organizimin	  dhe	  funksionimin	  e	  institucioneve	  shtetërore	  dhe	  OJQ-‐ve	  që	  veprojnë	  në	  
fushën	  mjedisore.	  Kjo	  lëndë	  do	  të	  fokusohet	  në	  aktet	  administrative	  që	  duhen	  plotësuar	  në	  rastet	  e	  veprimtarive	  
që	  kanë	  ndikim	  në	  mjedisit	  si:	  Lejet	  mjedisore,	  Vlerësimi	  i	  Ndikimit	  në	  Mjedis,	  etj.	  Së	  fundi,	  e	  drejta	  e	  mjedisit	  do	  të	  
studiohet	  edhe	  në	  kuadër	  të	  legjislacionit	  ndërkombëtar	  dhe	  evropian	  mjedisor	  si	  një	  ndër	  fushat	  që	  kërkojnë	  
përafrim	  të	  legjislacionit	  kombëtar	  me	  atë	  Evropian.	  Kursi	  ka	  si	  qëllim	  të	  njohë	  dhe	  të	  aftësojë	  studentët	  e	  Master	  
Profesional	  “Shkenca	  Administrative”	  me:	  
-‐parimet	  dhe	  tërësinë	  e	  normave	  në	  fushën	  mjedisore,	  	  
-‐të	  njihen,	  të	  interpretojnë	  dhe	  të	  jenë	  të	  aftë	  të	  zbatojnë	  normat	  mjedisore,	  
-‐	  të	  përcaktojnë	  nevojat	  për	  përmirësim	  dhe	  plotësim	  të	  legjislacionit	  mjedisor,	  
-‐të	  operojnë	  me	  aktet	  administrative	  në	  fushën	  mjedisore.	  
	  
Përmbajtja	  e	  kursit	  	  	  
	  
KREU	  I:	  Zhvillimi	  i	  të	  drejtës	  së	  mjedisit	  dhe	  burimet	  e	  së	  drejtës.	  
KREU	  II:	  Mjedisi,	  karakteristikat	  dhe	  parimet	  e	  të	  drejtës	  mjedisore	  në	  shqipëri.	  
KREU	  III:	  Kuadri	  institucional	  për	  mbrojtjen	  e	  mjedisit.	  
KREU	  IV:	  Decentralizimi	  në	  fushën	  e	  mbrojtjes	  së	  mjedisit	  	  në	  Shqipëri.	  
KREU	  V:	  	  E	  drejta	  penale	  në	  mbrojtje	  të	  mjedisit.	  
KREU	  VI:	  Kuadri	  ligjor	  për	  mbrojtjen	  e	  mjedisit.	  
KREU	  VII:	  Vlerësimin	  Strategjik	  Mjedisor	  (VSM)	  dhe	  Vlerësimi	  i	  Ndikimit	  në	  Mjedisit	  (VNM).	  
KREU	  	  VIII:	  Lejet	  Mjedisore.	  
KREU	  	  IX:	  E	  drejta	  për	  informacion	  mjedisor.	  
KREU	  X:	  	  E	  drejta	  për	  t'iu	  drejtuar	  gjykatës	  për	  çështje	  mjedisore.	  
KREU	  XI:	  Përgjegjësia	  për	  dëmin	  mjedisor	  dhe	  kundravajtjet	  mjedisore.	  
KREU	  XII:	  Origjina	  e	  të	  drejtës	  ndërkombëtare	  mjedisore.	  
KREU	  XIII:	  Evoluimi	  i	  të	  drejtës	  ndërkombëtare	  mjedisore.	  
KREU	  XIV:	  E	  drejta	  ndërkombëtare	  mjedisore.	  
KREU	  XV:	  E	  drejta	  mjedisore	  në	  Bashkimin	  Evropian.	  
KREU	  XVI:	  Kuadri	  ligjor	  Evropian	  për	  mbrojtjen	  e	  mjedisit.	  
KREU	  XVII:	  Direktivat	  e	  BE-‐së	  për	  mbrojtjen	  e	  mjedisit.	  
KREU	  XVIII:	  	  përafrimi	  i	  legjislacionit	  Shqiptar	  me	  atë	  Evropian	  në	  mbrojtje	  të	  mjedisit.	  
	  
 

 

 

 

 

	  



DRE	  401	  E	  DREJTA	  KUSHTETUESE	  E	  KRAHASUAR	  

	  
Kredite	  	  	  8	  
Ore	  leksioni	  per	  15	  jave:45	  
Ore	  seminari	  	  per	  15	  jave:30	  
Ore	  laboratory	  	  per	  15	  jave:0	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  
Lënda	  nëpërmjet	  një	  qasjeje	  krahasuese	  paraqet	  të	  drejtën	  kushtetuese	  në	  demokracitë	  e	  mëdha	  evropiane,	  
tiparet	  e	  saj	  në	  vendet	  e	  Evropës	  Lindore	  dhe	  në	  Ballkan,	  analizon	  parimet	  kryesore	  të	  qeverisjes,	  aktet	  normative,	  
dhe	  kontrollin	  kushtetues	  të	  akteve	  normative	  në	  këto	  vende,	  mënyrat	  e	  qeverisjes	  vendore,	  sistemin	  zgjedhor.	  
Studenti	  pasi	  ka	  studiuar	  të	  drejtën	  publike,	  të	  drejtën	  kushtetuese	  dhe	  disiplina	  të	  tjera,	  në	  studimin	  e	  tij	  në	  
masterin	  shkencor	  mer	  njohuri	  të	  thelluara	  në	  krahasimin	  e	  institucioneve	  të	  lartëpërmendura.	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  
	  
KREU	  I	  :	  Objekti	  i	  studimit	  dhe	  evolucioni	  i	  të	  drejtës	  kushtetuese	  të	  krahasuar	  
KREU	  II:	  Drejtësia	  kushtetuese.	  Analizë	  e	  krahasuar	  
KREU	  III	  :	  Karakteri	  integrues	  i	  kushtetutës	  
KREU	  IV	  :	  Mbrojtja	  e	  të	  drejtave	  dhe	  lirive	  themelore	  
KREU	  V	  :	  Parimi	  i	  barazisë.	  Barazia	  gjinore.	  	  
KREU	  VI	  :	  Parimi	  i	  proporcionalitetit	  dhe	  garancisë	  së	  thelbit	  
KREU	  VII:	  E	  drejta	  për	  të	  mos	  iu	  nënshtruar	  torturës	  
KREU	  VIII	  :	  Liria	  e	  besimit	  
KREU	  IX	  :	  E	  drejta	  për	  një	  proçes	  të	  rregullt	  gjyqësor	  
KREU	  X	  :	  E	  drejta	  e	  votës	  dhe	  sistemi	  zgjedhor	  
KREU	  XI	  :	  Marrëdhëniet	  midis	  pushteteve	  dhe	  organve	  kushtetuese	  
KREU	  XII	  :	  Rishikimi	  i	  kushtetutës	  
KREU	  XIII	  :	  Statusi	  i	  nëpunësit	  civil	  
KREU	  XIV	  :	  Raste	  praktike	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRE	  403	  	  E	  DREJTE	  ADMINISTRATIVE	  E	  KRAHASUAR	  

	  
Kredite	  	  	  8	  
Ore	  leksioni	  per	  15	  jave:45	  
Ore	  seminari	  	  per	  15	  jave:30	  
Ore	  laboratory	  	  per	  15	  jave:0	  
	  
Qellimi	  i	  kursit	  
	  
Subjekti	  ise	  drejtes	  Administrative	  eshte	  trajtimi	  i	  institucionet	  kryesore	  të	  ligjit	  administrativ	  ,	  bazuar	  në	  njohjen	  e	  
tyre,	  organizimin,	  mënyrën	  e	  veprimtarisë	  administrative,	  parimet	  kryesore	  të	  punës	  së	  tyre	  dhe	  të	  drejtat	  dhe	  
marrëdhëniet	  që	  lindin	  gjatë	  veprimtarise	  ekzekutive	  te	  këtyre	  organeve	  Gjithashtu	  një	  vend	  të	  veçantë	  në	  
studimin	  e	  këtij	  lende	  zëne	  disa	  organe	  me	  funksione	  te	  rendesishme	  te	  kontrollit	  	  (të	  brendshme	  dhe	  të	  
jashtme).Qellimi	  eshte	  pajisja	  e	  studenteve	  me	  njohuri	  të	  detajuara	  për	  disa	  nga	  organet	  më	  të	  rëndësishme	  të	  
administratës	  publike	  ,	  veprimtarinë	  dhe	  çështje	  të	  ndryshme	  administrative	  në	  praktikë	  .	  Një	  qëllim	  tjetër	  i	  kësaj	  
lende	  është	  njohja	  e	  studentëve	  me	  parimet	  bazë	  të	  formave	  të	  prezantimit	  të	  vullnetit	  të	  shtetit,	  trajtimin	  nw	  
mwnyrw	  tw	  	  veçantw	  me	  	  njohuritë	  të	  përgjithshme	  mbi	  aktin	  administrativ	  dhe	  zgjidhjen	  e	  dhënë	  nga	  praktikat	  
administrative	  dhe	  gjyqësore	  të	  mosmarrëveshjeve	  administrative	  .	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  
	  
KREU	  I:	  E	  drejta	  administrative	  –	  degë	  e	  së	  drejtës	  publike.	  
KREU	  II:Parimet	  e	  së	  drejtës	  administrative	  	  
KREU	  III:	  Organet	  e	  administratës	  publike	  
KREU	  IV:	  Organet	  e	  pushtetit	  vendor	  si	  organe	  të	  administratës	  publike	  
KREU	  V:	  Shërbimi	  civil	  
KREU	  VI:	  Kontrolli	  mbi	  administratën	  publike	  	  
KREU	  VII:	  Koncepti	  për	  aktin	  administrativ	  	  
KREU	  VIII:	  Vlefshmëria	  e	  aktit	  administrativ	  	  
KREU	  IX:	  Pavlefshmëria	  e	  aktit	  administrativ	  	  
KREU	  XI:	  Pushimi	  i	  fuqisë	  juridike	  te	  aktit	  administrative	  
KREU	  XII:	  Ankimi	  administrativ	  	  
KREU	  XIII:	  Procedimi	  administrativ	  	  
KREU	  XIV:	  Rishikimi	  gjyqesor	  I	  aktit	  administrativ	  
KREU	  XV:	  Kontrata	  administrative	  	  
KREU	  XVI:	  Gjykimi	  I	  konfliktit	  administrative	  	  
KREU	  XVII:	  Akti	  diskrecial	  Kontrata	  administrative	  	  	  
KREU	  XVIII:	  Akti	  real	  dhe	  acti	  planifikues	  
 

 

 

 

 

 



 

 

DRE	  405	  SISTEMET	  E	  MEDHA	  JURIDIKE	  BASHKEKOHORE	  
	  
Kredite	  	  	  6	  
Ore	  leksioni	  per	  15	  jave:45	  
Ore	  seminari	  	  per	  15	  jave:30	  
Ore	  laboratory	  	  per	  15	  jave:0	  
	  
Qellimi	  i	  kursit	  	  
	  
	  Ky	  kurs	  ka	  per	  objekt	  studimin	  shkencor	  te	  sistemeve	  te	  huaja	  te	  te	  drejtes	  	  duke	  bere	  krahasimin	  si	  metoda	  me	  e	  
mire	  per	  te	  mos	  paragjykuar	  te	  drejta	  apo	  institucione.	  Efektivisht	  matja	  e	  nje	  rregulli	  mund	  dhe	  duhet	  te	  behet	  
vetem	  nepermjet	  krahasimit,	  duke	  konkluduar	  ne	  divergjenca	  dhe	  konvergjenca	  midis	  te	  drejtave.	  Ne	  do	  te	  
perzgjedhim	  sistemet	  e	  medha	  juridike	  duke	  ju	  referuar	  familjeve	  te	  medha	  te	  te	  drejtes.	  
	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  
	  
KREU	  I	  :	  Kursi	  karakteristikat	  kryesore,	  objekti	  dhe	  metodat	  
KREU	  II:	  Objektivat	  e	  klasifikimit	  
KREU	  III	  :	  Konceptet	  mbi	  rendin	  shoqeror	  
KREU	  IV	  :	  Konceptet	  mbi	  rolin	  e	  te	  drejtes	  
KREU	  V	  :	  Themelet	  e	  te	  drejtes	  Gjermane	  
KREU	  VI	  :	  Kodi	  Civil	  Gjerman	  
KREU	  VII:	  E	  drejta	  publike	  gjermane	  
KREU	  VIII	  :	  	  E	  Drejta	  Italiane	  
KREU	  IX	  :	  E	  Drejta	  Spanjolle	  
KREU	  X	  :	  E	  Drejta	  Hollandeze	  
KREU	  XI	  :	  E	  Drejta	  Zviceriane	  
KREU	  XII	  :	  E	  Drejta	  Angleze	  
KREU	  XIII	  :	  Bazat	  e	  te	  drejtes	  Angleze	  
KREU	  XIV	  :	  Elemnte	  te	  te	  drejtes	  private	  Angleze	  
KREU	  XV	  :	  E	  Drejta	  Zviceriane	  
KREU	  XVI	  :	  Themelet	  e	  te	  drejtes	  Amerikane	  
KREU	  XVII	  :	  E	  drejta	  private	  Amerikane	  
KREU	  XVIII:	  E	  Drejta	  Ruse	  
KREU	  XIX:	  E	  Drejta	  Kineze	  
KREU	  XX:	  E	  Drejta	  Japoneze	  
KREU	  XXI:	  Kontrolli	  kushtetues	  ne	  SHBA	  
KREU	  XXII:	  E	  Drejta	  Myslimane	  
KREU	  XXIII:	  Roli	  i	  zakonit	  ne	  sisteme	  te	  ndryshme	  
KREU	  XXIV:	  Roli	  i	  konventes	  nderkombetare	  ne	  sisteme	  te	  ndryshme	  dhe	  raporti	  me	  kushtetuta	  respektive	  
	  
 

 

 

 



 

 

 

DRE	  411	  POLITIKAT	  PUBLIKE	  DHE	  QEVERISJA	  LOKALE	  
	  
Kredite	  	  	  6	  
Ore	  leksioni	  per	  15	  jave:45	  
Ore	  seminari	  	  per	  15	  jave:30	  
Ore	  laboratory	  	  per	  15	  jave:0	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  
Paraqitja	  në	  çdo	  ore	  leksioni	  është	  e	  detyruar	  në	  nje	  masë	  që	  shkon	  deri	  në	  75%	  	  të	  numrit	  tërësor	  të	  
orëve;.Përgatitja	  e	  detyrave	  te	  kursitës	  eshtë	  e	  detyruar.Ndalohet	  e	  ndëshkohet	  kopja	  në	  provim,	  nëpërmjet	  
përdorimit	  të	  materialeve	  të	  shkruara	  apo	  dhënies	  a	  marrjes	  së	  ndihmës	  në	  çfarëdo	  forme	  gjatë	  provimit,	  përfshi	  
komunikimin	  me	  gojë,	  sinjale,	  mjete	  elektronike,	  etj.	  
Falsifikimi	  i	  dokumentave	  apo	  paraqitja	  dizinformuese	  e	  të	  të	  dhënave	  të	  një	  personi	  është	  shkelje	  e	  
ndëshkueshme.Ndalohet	  e	  ndëshkohet	  plagjiatura	  e	  punës	  së	  të	  tjerëve.	  Plagjiaturë	  do	  të	  thotë	  të	  përdorësh	  
punën	  ose	  idetë	  e	  dikujt	  tjetër,	  pa	  i	  dhënë	  atij	  personi	  kredit	  për	  punën	  e	  vet;	  duke	  bërë	  këtë	  studentët	  kerkojnë	  
kredit	  për	  mendimin	  e	  dikujt	  tjetër.Ndalohet	  e	  ndëshkohet	  sjellja	  e	  papërshtatshme	  e	  penguese	  e	  procesit	  
mësimdhënës,	  komunikimi	  jashtë	  etikës	  me	  instruktorin	  e	  kursit	  apo	  studentë	  të	  tjerë.Studentët	  duhet	  të	  jenë	  të	  
informuar	  mbi	  praktikat	  dhe	  standartet	  e	  shkollimit	  të	  ndershëm.	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  
	  
KREU	  I	  :	  Shteti	  dhe	  shoqeria	  
KREU	  II:	  Shoqeria	  e	  krijuar	  nga	  shtetet:neo-‐liberalizmi	  
KREU	  III	  :	  Shtetet	  e	  krijuara	  nga	  shoqeria:	  marksizmi	  ,Shtetet	  e	  krijuara	  nga	  shoqeria	  ;pluralizmi	  
KREU	  IV	  :	  Shteti	  dhe	  shoqeria	  civile	  
KREU	  V	  :	  Vendi	  i	  shtetit	  ne	  kohet	  moderne	  
KREU	  VI	  :	  Autoriteti	  dhe	  legjitimiteti	  
KREU	  VII:	  Dominimi	  ,legjitimimi,autoritti	  legjitim	  
KREU	  VIII	  :	  	  Teoria	  e	  njohurive	  te	  trasferueshme	  per	  institucionet	  
KREU	  IX	  :	  Komponentet	  e	  kapacitetit	  institucional	  
KREU	  X	  :	  Ekonomia	  institucionale	  dhe	  teoria	  e	  organizatave	  
KREU	  XI	  :	  Decentralizimi	  dhe	  hapsirat	  e	  veprimit	  
KREU	  XII	  :	  Kompetencat	  dhe	  pushtetet	  
KREU	  XIII	  :	  Nderitimi	  kapaciteteve	  organizative,Sistemi	  i	  Votimit	  
KREU	  XIV	  :	  Roli	  dhe	  funksionet	  e	  tij.	  
KREU	  XV	  :	  Decentralizimi	  ne	  Amerike	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

DRE	  402	  	  Institucionet	  dhe	  e	  drejta	  ne	  BE	  

	  
Kredite	  	  	  8	  
Ore	  leksioni	  per	  15	  jave:45	  
Ore	  seminari	  	  per	  15	  jave:30	  
Ore	  laboratory	  	  per	  15	  jave:0	  
	  
	   	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  
-‐Të	  aftësojë	  studentët/jurist	  në	  profesionin	  e	  pritshëm.	  	  
-‐Të	  argumentojë	  ndryshimet	  	  qe	  kane	  ndodhur	  NE	  BE.	  
-‐Të	  aftësojë	  studentet	  ne	  njohjen	  e	  evolimit	  	  E	  BE	  .	  	  
-‐Të	  thellojë	  studentët	  jurist	  në	  disa	  procese	  	  te	  trajtimit	  te	  se	  drejtes	  dhe	  t’i	  nxise	  për	  përvetësimin	  e	  saj	  më	  të	  mirë	  	  
-‐Të	  zhvillojë	  	  aftësi	  teknike	  dhe	  profesionale	  që	  kanë	  lidhje	  me	  	  procedurat	  administrative	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  
	  
KREU	  I:	  EVROPIAN	  BASHKIMI	  NEN	  NENI	  340	  TFEU	  
KREU	  II:	  SHFUQIZIMIN	  E	  TARIFAVE	  DOGANORE	  DHE	  TARIFAT	  ME	  EFEKT	  TË	  NJËJTË	  ME	  DETYRIMET	  DOGANORE	  	  
KREU	  III:	  	  NDALIMI	  I	  KUFIZIMET	  SASIORE	  QRS	  DHE	  MASAT	  ME	  EFEKT	  TË	  NJËJTË	  	  
	  KREU	  IV:	  PËRJASHTIMET	  NGA	  NENET	  34	  DHE	  35	  TFEU	  
KREU	  V:	  SHTETËSIA	  E	  BE	  
KREU	  VI:	  LËVIZJA	  E	  LIRË	  E	  PUNËTORËVE	  
KREU	  VII:	  E	  DREJTA	  E	  ARTIKUJVE	  	  
KREU	  VIII:	  HYRJE	  NË	  LIGJIN	  KONKURRENCËS	  BE	  
KREU	  IX:	  NENI	  102	  TFEU	  
KREU	  X:	  ZBATIMI	  I	  NENIT	  101	  DHE	  102	  TFEU	  
KREU	  XI:KONTROLLI	  BASHKIMI	  
KREU	  XII	  :FUSHA	  E	  SIGURISË	  LIRISË	  DHE	  DREJTËSISË	  AFSJ	  
KREU	  XIII:	  NENI	  267	  TFBE	  
KREU	  XIV:	  EKZEKUTIMI	  I	  VEPRIMEVE	  NE	  	  TË	  DREJTËN	  BE	  KUNDËR	  SHTETEVE	  ANËTARE	  
KREU	  XV:	  ARTIKUJ	  263	  277	  DHE	  	  265	  TFBE	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


