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Pershkrimi

Kursi ka për qëllim të rindërtojë në një prospektive historike teoritë dhe modelet e njohjes
dhe mbrojtjes të të drejtave themelore dhe shoqërore të njeriut. Një hapësirë e gjerë do i
dedikohet analizës së instrumentave të mbrojtjes së të drejtave të njeriut në të drejtën
ndërkombëtare dhe europiane. Kursi illustron zhvillimin e instrumentave të mbrojtjes të
së drejtave të njeriut në të drejtën kushtetuese Shqiptare, duke ju referuar në mënyrë
specifike situatave të caktuara juridike dhe të drejtave kolektive të garantuara pas vitit
1990. Lënda illustron me shembuj specifikë veprimtarinë e Gjykatave Ndërkombëtare
dhe Europiane në mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Objekt i kursit do të jetë edhe analiza e vendimeve më kryesore të Gjykatës së Hagës si
dhe asaj të Strasburgut.
Temat e leksioneve:

1. Lindja e të drejtave të njeriut dhe dokumentat historikë të mbrojtjes së tyre.
2. Mbrojtja e të drejtave të njeriut pas krijimi të Lidhjes së Kombeve.
3. Krijimi i OKB-së, një sistem i ri i mbrojtjes së të drejtave të njeriut.
4. Karta e OKB-së dhe Deklarata e Përgjithshme për të drejtat e njeriut.
5. Të drejtat themelore të mbrojtura nga e drejta ndërkombëtare.
6. Ndalimi i Skllavërisë dhe mbrojtja e Pakicave.
7. Ideja e barazisë ndërmjet njerëzve si dhe ndalimi i diskriminimit me akte
ndërkombëtare.
8. Mbrojta ndërkombëtare e refugjatëve dhe e drejta e azilit.
9. Analizë e formimit dhe e veprimtarisë së Gjykatës ndërkombëtare

10. Vendimet emblematike të Gjykatës Ndërkombëtare mbi mbrojtjen e të drejtave të
njeriut.
11. Sistemi Evropian i mbrojtjes së të drejtave të njeriut.
12. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut.
13. Gjykata e Strasburgut dhe Shqipëria, rastet e dënimit të shtetit shqiptar për shkeljen e
të drejtave të njeriut.
14. Të drejtat themelore dhe shoqërore si dhe mbrojtja e tyre nga Gjykatat Shqiptare.
15. Problemet lidhur me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Shqipëri.

FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT
FREKUENTIMI: 70% pranisë në seminare e domosdoshme.
15 % e notës përfundimtare nga prania dhe angazhimi gjatë kursit apo seminareve
Testi i pjesshëm në javën e 6-të
15 % e notës përfundimtare.
Detyrë kursi ose konspekt i një teksti apo autori ose esse nga 3- 5 faqe format A4, Times Neë
Roman,
20 % e notës përfundimtare
Një test përfundimtar në javën e 16-të të kursit pas kryerjes së 15 javëve të një semestri
50 % e notës përfundimtare
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Përmbledhje Aktesh për të Drejtat e Njeriut:
1. Të drejtat e njeriut – Përmbledhje aktesh ndërkombëtare, Tiranë,1994.
2. Të drejtat e njeriut në të drejtën ndërkombëtare – Akte themelore të Këshillit të Evropës dhe
OSBE-së, Tiranë, 1994.
*Të gjithë pjesët e librave të autorëve të huaj do ju jepen me fotokopje studentëve në fillim të
kursit.
*Gjatë kursit është e këshillueshme konsultimi on-line i disa prej revistave më të njohura të së
drejtës ndërkombëtare, titujt e revistave do të illustrohen gjatë leksioneve.
*Gjatë kursit do të komentohen vendimet e Gjykatave Ndërkombëtare të cilat do jju jepen
studentëve gjatë leksioneve.
*Eshtë i detyrueshëm konsultimi i vazhdueshëm i sitit on-line të Gjykatës Ndërkombëtare
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