
 
 

 
SYLLABUS I LËNDËS “E DREJTA E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE” 

 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: E drejta e organizatave ndërkombëtare 

Programi:  Juridik i Përgjithshëm 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: IV 

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Fakulteti Juridik 

Mësimdhënësi i lëndës: Prof.asoc.dr. Arif Riza 

Detajet kontaktuese:  arif.riza@uni-prizren.com 
  
 

Përshkrimi i lëndës: Organizatat ndërkombëtare janë formuar që nga 

koha e vjetër me qëllim të ruajtjes së paqes, të cilat 

kanë evoluar me kalimin e kohës dhe si të tilla ato do 

të jenë të nevojshme deri sa të ekzistojnë shtetet, pasi 

këto të fundit e kanë të pamundur që problemet 

globale apo regjionlae t’i zgjidhin vet pa marrë 

parasysh forcën ekonomike apo ushtarake të tyre. 

Organizatat i përshtaten kohës kur ato veprojnë. 

  

Qëllimi i lëndës: Lënda ka për qëllim që studentit t’i ofrojë 

njohuritë e nevojshme mbi parimet dhe rregullat 

themelore të së “drejtës së organizatave 

ndërkombëtare”.  

Kjo lënd sqaron kryesisht historikun, 

funksionimin, përbërjen, organizimin, aktet e 

organizatave ndërkombëtare. Përveç tjerave ne 

ketë lëndë mësohet edhe për Kongreset dhe 

Konferencat ne bazë te cilave janë themeluar 

Ooganizatat. Për shkak te ekzistimit te një numri 

shumë te madh te organizatave, ne lenden dhe 

programin tonë kemi përfshirë vetëm disa nga 

organizatat më të rëndësishme dhe me 

funksionale. 



  

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi (lënde), studenti 

pritet të jetë në gjendje që: 

 të kuptojë parimet themelore të së drejtës 

organizatave ndërkombëtare dhe të definojë 

burimet e kësaj lënde, 

 të qartësojë ndarjen e pushtetit dhe 

funksionimin e institucioneve 

ndërkombëtare,  

 të përdor metodologjinë juridike për të 

interpretuar parimet dhe normat e së 

drejtës ndërkombëtare, 

 të analizojë kuptimin e çështjeve të 
organizatave ndërkombëtare, 

 të kritikojë dhe debatojë për çështjet 

aktuale të së drejtës ndërkombëtare, si 

të anëtarësimit dhe të argumentojë 

qëndrimin e vet duke u bazuar në 

parimet dhe rregullat e së drejtës 

ndërkombëtare. 
 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit 

tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 
Ligjërata 3 1/15 45 
Ushtrime teorike/laboratorike 2 1/15 30 
Punë praktike    
Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 
1 1/5 5 

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare 1 1 1 
Detyra të  shtëpisë 1 1/1 1 
Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 
3 15 45 

Përgatitja përfundimtare për provim 2 1/10 20 
Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuis,provim final) 
1 1/2 2 

Projektet,prezantimet ,etj 
  

1 1/1 1 

Totali  

 
   150 orë  

6 ECTS 

Metodologjia e mësimdhënies:   Metodologjia do të jetë e kombinuar: ligjërata 

interaktive, të cilat zënë 3/4 e fondit të 

përgjithshëm të punës me studentë, dhe një test me 

shkrim e një ese nga studimet për shtetin dhe të 

drejtën në Kosovë. 

Metoda e kombinuar, me ligjërata interaktive dhe 

teste me shkrim të cilat do të verifikojnë dijen e fituar 

nga studentët, është forma më e mirë për arritjen e 

rezultateve të pritura. 



Vlerësimi: Vlerësimi me gojë dhe me shkrim: 

Pjesëmarrja në ligjërata dhe ushtrime: …. 10% 

Pjesëmarrja në aktivitete: ………….…….5 % 

Punime seminarike:….……………..…… 10%  

Kollokvium.................................................10                                                      

Vlerësimi final: …………………………..65% 

______________________________________ 

Totali: ……………………………………100% 
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Literatura bazë:   - Prof.dr. Arif Riza, “E drejta e organizatave 
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Third Edition, Macmillan International Higher 

Organisations 2012.  

Drulak Peter “National and European Idenditetes i 

Eu”, Institute of international Realations, 2001. 

- Henderson Karen, “Back to Europe Central and 

Eastern Europe and the European Union”, UCL 

Press, 1999. 

- Konventa nderkombtare e Vjenes per lidhjen e 

kontratave, 1969. 

- Konventa e Vjenës mbi përfaqësimin e shteteve 

ne organizatat ndërkombëtare te karakterit 

ndërkombëtar 1975. 

- Konventa ndërkombëtare për te drejtën e 

kontratës ne mes te shteteve dhe organizatave 

ndërkombëtare 

- Konventa diplomatike e Vjenës, 1961. 

-Karta e kombeve te bashkuara 1945 

- Konventa nderkombtare per zgjidhejen e 

konflikteve investuse ne mes te shteteve dhe 
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Plani i dizajnuar i mësimit:   

 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Prezentim hyrës 
Njoftim mbi lëndën dhe syllabusin 

Java e dytë: ZHVILLIMI HISTORIK I ORGANIZATAVE 

NDËRKOMËTARE 

Kongreset dhe konferencat ndërkombëtare 



Unionet Administrative  

Konferencat shtetërore te kohës se vjetër te mesme dhe te re 

Konferencat shtetërore te shekullit XIX 

Konferencat shtetërore te shekullit XX 

Java e tretë: E DREJTA E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE SI 

DISIPLINË DHE NDARJA E SAJ   

E drejta primare dhe sekondare e organizatave ndërkombëtare 

E drejta formale dhe materiale e organizatave ndërkombëtare 

Burimet e së drejtës të organizatave ndërkombëtare 

Burimet primare dhe sekondare 

Raportet e të drejtës së organizatave ndërkombëtare me 

disiplinat e tjera 

Java e katërt: KUPTIMI I TERMIT “ORGANIZATË 

NDËRKOMBËTARE”  
Përkufizimi i organizatave ndërkombëtare 

Klasifikimi i organizatave ndërkombëtare 

Organizatat universale dhe organizatat e mbyllura  

Organizatat ndërkombëtare qeveritare dhe jo- qeveritare 

Klasifikimi i organizatave qeveritare dhe joqeveritare 

  Organizatat supranacionale, speciale, të përgjithshme,     
  paqësore, teknike, ushtarake, të përkohshme dhe të    
  përhershme   

Java e pestë:   THEMELIMI I ORGANIZATËS 

NDËRKOMBËTARE  
Marrëveshja themeluese  

Interpretimi i marrëveshjes themeluese 

Ndryshimi i marrëveshjes themeluese 

Anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare 

Llojet e anëtarësimit 

Format e tjera të pjesëmarrjes në organizatën 

ndërkombëtare 

Shuarja e organizatës ndërkombëtare 

Përfundimi i anëtarësimit në organizatën 

ndërkombëtare 

Java e gjashtë:  SUBJEKTIVITETI (PERSONALITETI) JURIDIK DHE     

 LLOJET E ORGANEVE TË ORGANIZATAVE   

 NDËRKOMBËTARE 

Subjektiviteti juridik vendor  

Subjektiviteti juridik ndërkombëtar 

Subjektiviteti juridik ndërkombëtar dhe shtetet jo- 

anëtare 

  Pasojat juridike të subjektivitetit juridik ndërkombëtar 

  Organet e organizatave ndërkombëtare 

  Llojet e organeve: organet plenare, organet me përbërje të     
  kufizuar, organet subsidiare, organet administrative dhe   
  organet gjyqësore 
  Kompetencat e organeve të organizatatave    
  ndërkombëtare: parimi “kompetencat e kufizuara”,       

  doktrina “ultra vires” 
 



 

 

 

Java e shtatë:   PËRGJEGJËSIA JURIDIKE E ORGANIZATAVE 

NDERKOMBETARE, IMUNITETI, PRIVILEGJET DHE 

FINANCIMI I ORGANIZATAVE NDERKOMBETARE 

Parimet e përgjithshme të përgjegjësisë juridike të organizatave 

ndërkombëtare  

Përgjegjësia e shteteve anëtare për veprimet e organizatës 

ndërkombëtare 

Imuniteti dhe privilegjet e personelit të organizatve 

ndërkombëtare 

Imuntiteti dhe privilegjet e delegacioneve nacionale në 

organizatat ndërkombëtare 

Imuniteti dhe privilegjet e organizatave ndërkombëtare 

Diplomacia multilaterale dhe ad hoc 

Burimet financiare-buxheti dhe kontrolli i buxhetit  

 
Java e tetë:   LIDHJA E KOMBEVE, THEMELIMI, QËLLIMET, 

ANËTARËSIMI DHE ORGANIZIMI I SAJ  

Themelimi i Lidhjes se Kombeve 

Qëllimet dhe parimet  

Pranimi në Lidhjen e Kombeve:kushtete materiale dhe 

formale  

Dalja apo largimi nga Lidhja e Kombeve 

Organet e Lidhjes së Kombeve 

Asambleja, Këshilli, Sekretari, përbërja dhe kompetencat e 

tyre 

  Gjykata e përhershme ndërkombëtare: gjykatësit,     

  selia dhe kompetencat 

Java e nëntë:   ORGANIZATA E KOMBEVE TE BASHKUARA  

THEMELIMI, QËLLIMET, ANËTARËSIMI DHE 

LARGIMI    

Historiku i themelimit të OKB-së 

Qëllimet e OKB-së 

Anëtarësimi në OKB 

Anëtarët themelues dhe të mëvonshëm 

Kushtet materiale dhe formale  

Largimi nga OKB-ja 

Përjashtimi 

Suspendimi 
 

Java e dhjetë: ORGANET E ORGANIZATËS SË KOMBEVE TË 

BASHKUARA 

Asambleja e pergjithesheme, përbërja, kompetencat, 

bashkëpunimi, buxheti dhe kompetencat, buxheti i 

organizatave special, sesionet.  

Këshilli i sigurimit, përbërja, kompetencat, marrja e 

vendimeve, e drejta e vetos, veto e dyfishtë. 



Këshilli ekonomik dhe social, kompetencat, marrja e 

vendimeve, pjesëmarrja e jo anëtareve. 

Këshilli i tutor/kujdestarisë, përbërja kompetencat, 

procedura e vendimarrjes. 

Sekretari gjeneral, funksioni i sekretarit, funksioni 

koordinues. 

Gjykata ndërkombëtare, përbërja dhe kompetencat. 

Gjykata administrative e Kombeve te Bashkuara, përbërja 

dhe kompetencat 

Java e njëmbëdhjetë  

 

 

ORGANIZATAT  PAQËSORE TEKNIKE TË OKB-SË 

Organizatat e specilaizuara të Këshillit Ekonomiko-Social 

Unioni ndërkombëtar i telekomunikacioneve (ITU) 

Unioni Postar Botëror (UPU), historiku, baza juridike, qëllimi 

organet dhe anëtarësimi 

Organizata ndërkombëtare për meteorologji (WMO) 

Organizata ndërkombëtare për pronesin intelektuale (WIPO): 

lidhja e Parisit, qëllimi dhe obligimet, organet dhe struktura, 

lidhja e Bernit, qëllimi, parimet dhe struktura 

Organizata shëndetësore botërore (WHO): formimi, qëllimi 

detyrat, selia dhe struktura. 

Organizata ndërkombëtare e punës (ILO): Formimi, qëllimet 

dhe detyrat 

Organizata për ushqim dhe organizimin agrar (FAO): formimi 

dhe qëllimet, struktura 

Fondi Ndërkombëtar për Bujqësi dhe Zhvillim (IFAD): 

formimi dhe qëllimet. 

Organizata ndërkombëtare për komunikacion ajror civil 

(ICAO) dhe Asociacioni ndërkombëtar për transportin ajror 

(IATA): formimi, qëllimet dhe detyrat, struktura. 

Fondi ndërkombëtar monetar/valutor (IMF) 

Organizata për ushqim dhe organizimin agrar (FAO): formimi 

dhe qëllimet, struktura. 

Banka për rindërtim dhe zhvillim IBRD 

IFC Prokuraura internacionale CNUCED – Konferenca 

ndërkombëtare per Tregti dhe zhvillim 

IDA- Asocacion per Zhvillim UNESKO-  

Organizata e OKB për arsim Shkencë dhe Kulturë UNICEF-

Organizata e OKB per mbrojtjen e fëmijëve 

Prania e organizatave ndërkombëtare ne Regjionin e Ballkanit 

Prania e organizatave ndërkombëtare ne Republikën e Kosovës 

Kosova ne raport me organizatat ndërkombëtare 
 

Java e dymbëdhjetë  

 

 

ORGANIZATAT QEVERITARE 
REGJIONALE-ORGANIZATAT 
EUROATLANTIKE 
Organizata për Bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik 
Unioni Evropian Perendimor (WEU),  
Organet dhe procedura e anëtarësimit  në WEU 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

WEU dhe NATO 
Qëllimet, struktura organizative dhe procedura e 
anëtarësimit në NATO 
WEU-ja dhe Unioni Evropian 

Java e trembëdhjetë  

 

 

ORGANIZATAT E TJERA QEVERITARE 

REGJIONALE- ORGANIZATA PËR SIGURI DHE 

BASHKËPUNIM EVROPIAN 

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar 

Evropian (OSBE-ja) 

Akti përfundimtar i Helsinkit 

Konferenca e Beogradit, Madritit, Stokholmit dhe Vjenës 

Karta e Parisit 

Organet e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim 

Ndërkombëtar 

Orgaent politike, administrative, parlamentare, gjyqësore dhe 

speciale, përbërja dhe kompetencat e tyre 

Misionet e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim 

Ndërkombëtar 

 
Java e katërmbëdhjetë  

 
ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE REGJIONALE 

JASHTË KONTITNETIT EUROPIAN 

Organizata e Shteteve Amerikane: qëllimi, struktura, detyrat, 

selia dhe anëtarësimi  

Organizatat e Shteteve te Amerikës Qendrore: qëllimi, 

struktura, detyrat, selia dhe anëtarësimi 

Liga Arabe, historiku, qëllimet dhe organet 

Organizata e Shteteve të Amerikës Qendrore:historiku, 

qëllimet dhe organet 

Organizata e Tregut të Përbashkët të shteteve të Amerikës 

Qendrore 

Asocicacioni i Hondurasit, Guatemalës dhe Salvadorit 

Organizata për Tregti të Lirë të Amerikës Latine  

Asociacioni integrues i shteteve të Amerikës Latine 

Pakti i Amazonës  

Unioni i doganor i Afrikës 

Organizatat Regjionale të Hapësirës Aziatike 
Java e pesëmbëdhjetë 

 

 

ORGANIZATAT SPECIALE TEKNIKE, 

ORGANIZATAT JOQEVERITARE DHE FETARE 

Kartelet Ndërkombëtare: vendet anëtare struktura qëllimi  

Organizata e vendeve për eksportimin e vajit tokësor 

Organizata Arabike për Eksport të Vajit Tokësor 

Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, Fifa, Uefa, etj. 

Organizatat fetare 

Komiteti i Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, etj. 

 



Studentët janë të obliguar : 

 T’i ndjekin me rregull dhe njëherit ta respektojnë orarin e ligjëratave dhe ushtrimeve.  

 

 Studenti/ja që në ligjërata dhe ushtrime mungon më tepër se tre herë, në vlerësimin 

përfundimtar (provim) me automatizëm i hiqen dhjetë (10) pikë nga totali i pikëve të 

arritura,  me përjashtim të situatave të caktura për të cilat arsyetohen shkaqet e 

mungesës. 

 

 Kopjimi gjatë provimit dhe çdo lloj plagjiati janë të ndaluara. 

 

 

 


