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Përshkrimi: E drejtaKushtetuesedheLiria e Shprehjes, zhvillohetsinjëkursiplotënëprogramin e

ciklittëi-rë, nëdegën e GazetarisëPolitike. Objektiisajistudimitshtrihetnë tri boshtekryesore:
nëstudimin e institucionevepolitiko-kushtetuese, organiziminfunksionimindheraportet midis tyre,
nëstudimin e sistemitnormativnë RSH tëvendosurngaKushtetuta, sidhenëstudimin e
mbrojtjeskushtetuesetëtëdrejtavedhelirivethemeloretëNjeriut,
veçanërishttëlirisësëshprehjesKystudimkryhetsidomosnëdimensionin
e
tëdrejtëssëbrendshmekushtetuese,
poraiperceptohetedhenëplaninkrahasimor,
përmesstudimittëkrahasuar
me
aktet
e
sëdrejtësNdërkombëtaredhetëdrejtavekushtetuesetëdemokracivetëmëdha.
Gjithashtu,
studimishtrihetjovetëmnëzhvillimin
e
teorisëdhetëdoktrinës,
poredhenëzhvillimin
e
jurisprudencësdhetëpraktikëskushtetuese.
Temat e leksioneve:
1. E drejta Kushtetuese dhe shkenca e të drejtës kushtetuese. Objekti i studimit të së drejtës kushtetuese.
Burimet e të drejtës kushtetuese. Burimet formale e burimet materiale. Kushtetuta. Zhvillimi historik i
Kushtetutave në Shqipëri.Sistemet e ndryshme të burimeve të së drejtës kushtetuese. Sistemi shqiptar i
burimeve të së drejtës në Kushtetutë.Raportet midis të drejtës së brendshme dhe asaj ndërkombëtare.
2. Parimi i kushtetutshmërisë. Kuptimi i parimit të kushtetutshmërisë. Kontrolli gjyqësor dhe mbrojtja e
Kushtetutshmërisë.
3. Te drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Liritë. Vështrim i përgjithshëm.
4. Parimi i barazisë (barazia formale dhe barazia thelbësore).Kufizimi i të drejtave dhe lirive themelore.
Rezerva ligjore.
5. E drejta për të jetuar. Liria e shprehjes. E drejta për t’u informuar.Të drejtat e minoriteteve.
6. Liria personale. Garancitë procedurale të të pandehurit në procesin penal.
7. E drejta për pronë. E drejta për një proces të rregullt ligjor.
8. E drejta për të gëzuar një jetë privatë të fshehtë. Liria e besimit.
9. E drejta për një jetë familjare normale.
10. Liritë politike. E drejta për të votuar,liria e organizimit, liria e tubimit.
11. Pushteti Ligjvënës. Organizimi dhe funksionet e Kuvendit. 1. Struktura e Kuvendit.2. Formimi i
Kuvendit. Zgjedhjet demokratike. Përfaqësimi politik. Procesi elektoral.3. Statusi i Anëtarit të Kuvendit
(papërgjegjshmëria për opinionet e shprehura dhe për votat e dhëna, imuniteti penal, karakteri i mandatit
etj.).4. Organizimi dhe funksionimi i Kuvendit (Rregullorja e brendshme e Kuvendit, kryetari dhe kryesia

e Kuvendit, grupet parlamentare, komisionet parlamentare, sistemet e votimit, publiciteti i mbledhjeve,
etj.).5. Funksioni ligjvënës i Kuvendit (procedura ligjvënëse, procedura për rishikimin e Kushtetutës dhe
e ligjeve të tjera me karakter kushtetues).6. Funksioni i drejtimit politik. Aktiviteti i drejtimit politik
(ligjet financiare dhe të bilancit, ligjet për ratifikimin e traktateve ndërkombëtare, vendosja e gjendjes së
jashtëzakonshme, procedurat e drejtimit dhe të kontrollit të qeverisë dhe të informacionit ndaj qeverisë.
Mocionet e mosbesimit.
12. Këshilli i Ministrave. Organizimi dhe Funksionimi.
13. Pushteti Gjyqësor 1. Kuptimi i nocionit të funksionit gjyqësor. Parimet e Juridiksionit.2. Gjykata dhe
gjyqtarët (sistemi). Ndarja e juridiksionit midis gjykatave (juridiksioni civil, penal, administrativ,
kushtetues).3. Pavarësia e gjyqtarëve.4. Parime e dispozita të tjera që kanë lidhje me gjyqësorin.5.
Përgjegjësia e gjyqtarëve. KLD. 6. Publiciteti etj.
14. Presidenti i Republikës 1. Pozita juridike Zgjedhja e Presidentit dhe afati i mandatit. Papajtueshmëria,
largimi nga detyra, zëvendësimi.2. Papërgjegjshmëria e Presidentit dhe kufizimet e saj. Kundërfirma
ministeriale.3. Atributet dhe kompetencat e Presidentit. Raportet e Presidentit të Republikës me
Organe të tjera.4. Klasifikimi i akteve presidenciale
15.Gjykata Kushtetuese 1. Kontrolli e mbrojtja e kushtetutshmërisë. 2. Përbërja dhe funksionimi i
Gjykatës Kushtetuese.3. Statusi i gjyqtarit kushtetues. 4. Kompetencat e Gjykatës Kushtetuese. Llojet
e gjykimeve. 5. Procesi Kushtetues. -Vënia në lëvizje e Gjykatës Kushtetuese. -Gjykimi i çështjes. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese. -Ekzekutimi i vendimeve te Gjykatës Kushtetuese
Forma e kontrollit dhe vlerësimit
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim
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