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Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Qëllimi i mësimit të lëndës; E drejta penale si disiplinë  
juridike, ligjore aktuale dhe shkencore është që të ofroj 
studentëve të studimeve themelore- bachelor, njohuri 
thelbësore dhe të mjaftueshme lidhur me parimet dhe 
institucionet themelore të së drejtës penale. 
 
 

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në 
gjendje që:  
1. të jetë i kompletuar me njohurit themelore të lëndës 
E drejta Penale e pergjithshme dhe t’i zbatojë ato në 
jetën  praktike; 
2. të përcjellë dhe krahasojë rezultatet e arritura 
shkencore në fushën e e të drejtës penale dhe të përdorë 
këto rezultate në procesin e luftimit dhe parandalimit të 
kriminalitetit; 
3. të kuptojë dhe përshkruaj me sukses nocionet 
themelore që kanë të bëjnë me format, shkaqet dhe 
parandalimin e kriminalitetit; 
4. të zbatojë njohuritë dhe rezultatet e shkencës së të 
drejtës penale në praktikën e luftimit dhe parandalimit 
të suksesshëm të kriminalitetit. 
 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Gjatë mësimdhënies do të bëhen përpjekje që të përdoren metodat bashkëkohore, nga se mendohet se me metoda të 
këtilla edhe suksesi do të jetë më i mirë. 
Metodat e përdorura gjatë mësimdhënies dhe mësim nxënies, do ta lehtësojnë punën, me qëllim që kjo disiplinë e 
së drejtës të bëhet më e kapshme, më interesante dhe më e qartë për studentët.  
1. Metoda aktive – Në mbështetje të kësaj metode shpjegohen, përkufizohen nocionet mbi institutet themelore të së 
drejtës penale, interpretimi i drejtë dhe i qartë i tyre, e sidomos duke veçuar rëndësinë e jetësimit të parimëve dhe 
dispozitave tjera në të cilat mbështetet e drejta penale në praktik. 
 2. Metoda interaktive – është metodë e cila ka qëllim që pjesë gjatë ligjëratave të jenë edhe studentët të cilët 
duhet të kenë pjesëmarrje aktiv gjatë ligjërimit. Kjo nënkupton integrimin në rrjedhat e përgjithshme si dhe 
zhvillimet dinamike të cilat e rrethojnë shoqërinë tonë. Gjatë punës studentët duhet të jenë autonom në paraqitjen e 
mendimeve të veta duke lënë përshtypjen se janë pjesë e lëndës. 
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3. Metoda krahasuese – Kjo metodë u mundëson studentëve njohjen dhe krahasimin e instituteve më të 
rëndësishme të së drejtës penale dhe të sistemit të së drejtës penale të vendeve te ndryshme.  
4. Metoda e analizës – Kjo metodë u mundëson studentëve të kuptuarit ne substancë të instituteve dhe parimeve të 
së drejtës penale dhe ate duke e bërë zbërthimin – analizën përmajtësore të dispozitave në të cilat përkufizohen 
parimet kryesore dhe institutet themelore të së drejtes penale me qëllim të aftësimit të studentëve, që pas përfundimit 
të studimeve të jenë në gjendje të bëjnë zgjidhjen e çështjeve juridike penale jo vetëm në aspektin teorik por edhe në 
aspektin praktik në gjyqësinë e vendit. 
5. Metoda e studimit të rasteve – Rëndësi të veçant gjatë interpretimit dhe shpjegimit të instituteve themelore të së 
drejtës penale, ka studimi i rasteve të veçanta nga praktika gjyqësore. Këtu, studentët njoftohen në mënyrë  praktike 
për punën e ardhshme të tyre, duke analizuar rastet konkrete të vendosura në gjykatat kompetente të vendit për 
çështje konkrete nga fusha e së drejtës penale. 
6. Rëndësi e veçantë i kushtohet edhe Metodës juridike dhe sociologjike me rastin e studimeve të instituteve 
juridike penale të përcaktuara në Kodin Penal si fenomene juridike, por edhe si dukuri sociale që paraqiten në 
shoqërin tonë. 
 7.  Duke u nisur nga e dhëna se, parimet dhe institutet e së drejtës penale, kanë historikun e tyre, është me vlerë të 
veçantë edhe përdorimi i Metodës historike,  sepse me ndihmën e kësaj metode studiohet historiku i parimeve dhe 
instituteve të së drejtës penale.  
Punimet seminarike: Studentët do të kenë mundësi të përcaktohen për ndonjë temë apo punim seminarik, ku para 
fillimit të punës së tyre, atyre u ofrohen udhëzimet elementare lidhur me hartimin e punimeve të tilla, dhe pas 
përfundimit të tyre ata kanë mundësi të prezantimit para studentëve të tjerë të rezultateve të punimeve të këtilla, ku 
edhe do të zhvillohet debati lidhur me temat e trajtuara. 
 - Ndarja në grupe të vogla të studentëve: Do të bëhet përpjekje në aplikimin e punës grupore me studentë, ku ata 
ndahen në grupe të vogla me qëllim të debatimit dhe kyçje së këtyre grupeve në trajtimin e temave të ndryshme që 
do të jenë objekt i ligjërimit. 
- Zbatimi i metodave bashkëkohore të ligjërimit:  Gjatë punës me studentë do të përdoren metoda dhe teknika të 
ndryshme dhe bashkëkohore të ligjërimit të cilat do të jenë në funksion të shpjegimit të problemeve themelore 
kriminologjike në mënyrë që studentët të kenë mundësi të kyçen pa probleme në nxënien dhe përvetësimin e 
materies që është objekt trajtimi. 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave  

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Vlerësimi i parë:........................... 25% 
Vlerësimi i dytë ..........................  20% 
Punimi seminarik-Prezentimi  ....  10% 
Vijimi i rregullt  ...........................   5% 
Provimi final  ...............................  40% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

 
OBLIGIMET E STUDENTIT 

Ligjërata Ushtrime 
Vijimi i Ligjëratave 
Pjesëmarrje aktive, 
Punime seminarike, projekte, 
Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime, 
Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrje ne ushtrime 
Puna individuale dhe grupore ne raste studimi, 
Pjesëmarrje diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 3 15 45 
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Ushtrime 1 15 15 
Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 2 15 30 
Koha e studimit vetanak 2 15 30 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi final) 5 4 20 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i ka 7 ECTS 
kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 175 orë  

Ngarkesa  
totale:   

175 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1 Java e parë: 
- Nocioni dhe funksioni i së drejtës penale 
- Funksioni i së drejtës penale 
- Ndarja e së drejtës penale 
- Shkenca e së drejtës penale 
- Raporti i së drejtës penale me degët tjera 

juridike 
 
 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq.19-35 

3 Lënda e së drejtës penale, funksioni 
mbrojtës i së drejtës penale, 
funksioni garantues i së drejtës 
penale, ndarja e së drejtës penale 
materiale në pjesë të përgjithshme 
dhe të posaçme, sistemi i shkencës 
penalo-juridikie 

1 

2 Java e dytë: 
- Parimet themelore të së drejtës penale 
- Parimi i ligjshmërisë 
- Parimi i legjitimitetit 
- Parimi i drejtësisë 
- Parimi i fajësisë 
- Parimi i humanitetit 
- Parimi i individualizmit 
- Parimi i parandalimit special dhe risocializmit 

 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq.38-49 

3 Parimi i ligjshmërisë, Parimi i 
legjitimitetit, Parimi i drejtësisë, 
Parimi i fajësisë, Parimi i 
humanitetit, Parimi i individualizmit, 
Parimi i parandalimit special dhe 
risocializmit 

1 

3 Java e tretë: 
- Burime të së drejtës penale 
- Ligji penal dhe kodi penal: parimi i kodifikimit 
- Burimet tjera të së drejtës penale 
- Interpretimi i ligjit penal 
- Analogjia 
- Vlefshmëria e legjislacionit penal 
- Vlefshmëria territoriale e ligjit penal 
 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli“E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq.51-76 

3 Kushtetuta si burim i së drejtës 
penale, aktet nënligjore si burim i së 
drejtës penale, e drejta penale 
ndërkombëtare, e drejta e huaj 
penale, praktika gjyqësore, e drejta 
zakonore, shkenca penalo-juridike 

1 
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4 Java e katërt: 
- Vepra penale dhe përgjegjësia penale e kryerësir 
- Nocioni i veprës penale  
- Objekti i veprës penale 
- Subjektet e veprës penale 
- Raporti i veprës penale me kundërvajtjen 
- Veprimi 
- Nocioni i veprimit 
- Veprimi i kryerjes 

 
 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq. 78-94 

3 Definimi i nocionit të veprës penale, 
objekti i veprës penale, subjektet e 
veprës penale, veprimi i kryerjes së 
veprës penale 

1 

5 Java e pestë; 
- Përcaktueshmëria e veprës në ligj 
- Kauzaliteti 
- Ndarja e veprave penale 
- Kundërligjshmëria 
- Nocioni i kundërligjshmërisë 
- Shkaqet për përjashtimin e kundërligjshmërisë 
- Nevoja esktreme 
- Vepra e rëndësisë së vogël 
 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq. 96-122 

3 Kaualiteti, vepra formale dhe 
materiale, nocioni i 
kundërligjshmërisë, shkaqet për 
përjashtimin e kundërligjshmërisë 

1 

6 Java e gjashtë: 
- Faji 
- Nocioni dhe funksionet e fajit 
- Përgjegjshmëria 
- Dasgja (dolus) 
- Pakujdesia (culpa) 
- Lajthimi 
- Rastet e posaçme të përgjegjësisë penale 
 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq. 124-160 

3 Nocioni objektiv dhe subjektiv i 
fajit, përgjegjshmëria, dashja 
direkte, dashja eventuale, 
pakujdesia me vetëdije, pakujdesia 
pavetëdije, lajthimi në fakt për 
figurën e veprës 

 

1 

7 Testi i parë 
Java e shtatë: 
- Fazat (stadet) e kryerjes së veprës penale me 

dashje 
- Problematika kriminale – politike e iter 

criminis 
- Veprimet përgaditore 
- Tentativa 
- Tentativa e papërshtatshme 
- Heqja dorë vullnetare nga kryerja e veprës 

penale 
- Vepra e përfunduar     
 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq. 168-183   
 

3 Veprimet përgaditore dhe dënimi i 
tyre, dallimet midis veprimeve 
përgaditore dhe tentativës, tentativa 
e papërshtatshme 
 
 

1 
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8 Java e tetë: 
- Pjesëmarja e më shumë personave në kryerjen 

e veprës penale 
- Problmet themelore të pjesëmarjes së më 

shumë personave në vepër penale 
- Diferencimi i formave të pjesëmarjes në veprën 

penale 
- Dallimi në mes kryerjes dhe bashkëpjesëmarjes 
- Dallimi i bashkëpjesëmarjes nga format tjera të 

pjesëmarjes 
- Kryerja 
- Bashkëpjesëmarja 
- Ndihma 
- Heqja dorë vullnetare dhe bashkimi i formave 

të ndryshme të pjesëmarjes 
- Pjesëmarësit tjerë në veprën penale 
- Krimi i organizuar 
- Pjesëmarja e më shumë personave në krime 

ndërkombëtare 
 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq. 185-227 

3 Diferencimi i formave të pjesëmarjes 
në veprën penale, dallimi në mes 
kryerjes dhe bashkëpjesëmarjes, 
dallimi i bashkëpjesëmarjes nga 
format tjera të pjesëmarjes, kryerja 
direkte, bashkëkryerja, kryerja 
indirekte, shtytja, ndihma 

1 

9 Java e nëntë: 
- Bashkimi i veprave penale dhe vepra penale e 

vazhduar 
- Uniteti i veprimit ose plurateti i veprave penale 
- Bashkimi fiktiv 
- Bashkimi i veprave penale 
- Vepra penale e vazhduar (delictum 

continuatium) 
 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq. 228-240 

3 Format e paraqitura të bashkimit 
fiktiv, llojet e bashkimit të veprave 
penale, elementet e veprës së 
vazhduar penale, ndikimi i veprës së 
vazzhduar 

1 

10 Java e dhjetë: 
- Dënimi dhe pasojat e tjera juridike të veprës 

penale 
- Sanksioni penalo-juridik 
- Sistemi i sanksioneve penalo-juridik 
- Dënimi 
 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq. 242-251 

3 Nocioni, prezumimet dhe veprimi i 
sanksionit penalo-juridik, sistemi i 
sanksioneve penalo-juridike, nocioni 
dhe figura e dënimit 

1 

11 Java e njëmbdhjetë: 
- Sistemi i dënimeve 
- Nocioni dhe evolucioni i sistemit të dënimeve 
- Sistemi i dënimeve 
 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq. 254-271 

3 Nocioni i sistemit të dënimeve, llojet 
e dënimeve  kryesore dhe sekondare 

1 
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12 Java e dymbdhjetë: 
- Matja e dënimit 
- Matja ligjore e dënimit 
- Matja gjyqësore e dënimit 
- Parimi i individualizmit 
- Matja e dënimit në kornizën penale 
- Matja e dënimit jashtë jornizave penale 
- Shqiptimi i dënimit për veprat në bashkim si 

dhe për personin e dënuar 
 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq. 274-294 

3 Matja ligjore e dënimit, matja 
gjyqësore e dënimit, njohja e 
personalitetit të kryerësit, rregullat 
dhe rrethanat e përgjithshme 
relevante për matjen e dënimit, 
zbutja e dënimit, lirimi nga dënimit 

1 

13 Testi i dytë 

Java e trembdhjetë : 
- Masat alternative 
- Evolucioni, nocioni dhe qëllimet e masave 

alternative 
- Dënimi me kusht 
- Dënimi me kusht me mbikqyrje mbrojtëse 
- Ndërprerja me kusht e procedurës penale 
- Puna në dobi të përgjithshme 
- Vërejtja gjyqësore 
- Burgu shtëpiak 
- Masat e sigurisë 
- Paraqirja dhe zhvillimi i masave të sigurisë 
- Mjekimi i detyrueshëm psikiatrik dhe ruajtja 

(kujdesi) në institucion shtetërorë 
- Mjekimi i detyrueshëm psikiatrik në liri 
- Mjekimi i detyrueshëm i alkoolistëve dhe 

narkomanëve 
- Mjekimi medicinalo farmakologjik 
 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq. 296-319 

 

3 Nocioni dhe llojet e masave 
alternative, dënimi me kusht, dënimi 
me kusht me mbikqyrje mbrojtëse, 
vërejtja gjyqësore, burgu shtëpiak, 
masat e sigurisë 

1 

14 Java e katërmbdhjetë: 
- Konfiskimi i pasurisë dhe dobisë pasurore dhe 

marja e sendeve 
- Llojet dhe natyra juridike 
- Konifiskimi i pasurisë dhe dobisë pasurore 
- Marja e sendeve 
- Pasojat juridike të dënimit, rehabilitimit dhe 

shlyerja e dënimit 
- Shkaqet kriminalo-politike të të dënuarit pas 

vuajtjes së dënimit 
- Pasojat juridike nga dënimi 
- Shlyerja e dënimit dhe dhënia e të dhënave 

nga evidenca penale 
- Parashikimi, aminstia dhe falja 
- Pushimi i së drejtës për dënim 
- Parashikimi 
- Amnistia dhe falja 
 

3 Konfiskimi i pasurisë dhe dobisë 
pasurore, marja e sendeve, pasojat 
juridike nga dënimi, parashikimi i 
ndjekjes penae, parashikimi i 
ekzekutimit të sanksioneve penalo-
juridike, amnistia dhe falja 

1 
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Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq. 323349 

15 Java e pesëmbdhjetë: 
- Përgjegjësia penale e personave juridik 
- Bazat dhe kufijtë e përgjegjësisë për personat 

juridik 
- Personat juridik si subjekte aktive në veprën 

penale 
- Natyra juridike dhe kushtet për përgjegjësinë 

penale 
- Kufijtë e përgjegjësisë së personave juridik 
- Dënimet dhe sanskionet tjera kundër 

personave juridik 
- Sistemi i sanksioneve për personat juridik 
- Dënimi me të holla 
- Dënimet sekondare 
- Konfisikimi i pasurisë dhe dobisë pasurore 

dhe marja e sendeve 
- Parashikimi i ndjekjes penale dhe ekzekutimi 

i dënimit 
 
Literatura bazë: Prof. Dr. Vllado Kambovski, 
Prof. Dr. Ismail Zejneli, “E drejta penale pjesa e 
përgjithshme”-2018, Tetovë, fq. 351-371 

3 Personat juridik si subjekte aktive në 
veprën penale, natyra juridike dhe 
kushtet për përgjegjësinë penale, 
kufijtë e përgjegjësisë së personave 
juridik, dënimi me të holla, dënimet 
sekondare, konfisikimi i pasurisë dhe 
dobisë pasurore dhe marja e sendeve 
 
 

1 
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- 2. Dr. Sc. Ismet Salihu, E drejta penale- pjesa e përgjithshme, 2012 Prishtinë 
 

VËREJTJE 
Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe.  
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo rast studimi lidhur 
me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve duhet t'i prezantojnë dhe diskutojnë 

ato në orën e ushtrimeve. 

VËREJTJE PËR STUDENTIN 
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- Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat shkollore;  
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike,  të jetë  i vëmendshëm në orën 
mësimore;  
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim;  
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi për 
realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit;  
- Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet duhet të përqendrohen vetëm në 
njohuritë personale.  
- Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të parapara me ligj.      
 

 
 

Profesori i lëndës: 
 

______________________ 
                                                                                                                                                     Dr.Muhamet Racaj 
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