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Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Qëllimi i trajtimit të temave të kriminalistikës është 
përgatitja dhe aftësimi i juristëve, për përdorimin dhe 
zbatimin e mjeteve dhe metodave bashkëkohore 
kriminalistike për zbulimin, sqarimin si dhe parandalimin 
e kriminalitetit. Studimi në këtë fushë është i nevojshëm 
sidomos për ato kuadro që do të punojnë në organet e 
judikaturës- gjykata, prokurori, dhe polici. Kriminalistika 
ka si bazë ligjore legjislacionin penal, legjislacionin 
procedural penal dhe aktet nënligjore që dalin në zbatim të 
tyre. Çdo figurë e veprës penale që parashikohet nga kodi 
penal edhe vetë të provuarit dmth, përfshinë vërtetimin e 
tërësisë së fakteve dhe rrethanave që kanë rëndësi për 
zgjidhjen e drejtë të çështjes. Si rrjedhim, objekti i të 
provuarit përbën edhe kufijtë brenda të cilëve zbatohen 
metodat dhe mjetet teknike, taktike dhe rekomandimet 
metodike.  
 

Pas përfundimit të kësaj lënde, studenti do të jetë  në 
gjendje, që: 

 Të bëjë planifikimin kriminalistike, duke 
përdorur pyetjet kryesore të kriminalistikës, 

 Të marë në pyetje dëshmitarin, 
 Të marë në pyetje të akuzuarin, 
 Të bëjë ballafaqimin, 
 Të kryejë bastisjen, 
 Të bëjë njohjen e personave, trupave të ajetë, 

sendeve etj, 
 Të bëjë sekuestrimin e përkohshëm të 

sendeve dhe konfiskimin e përkohshëm të 
pronës dhe sendeve për shkak të sigurisë, 

 Të kryejë ekspertizën, 
 Të kryejë këqyrjen e vendit të ngjarjes penale, 
 Të bëjë rikonstruimin kriminalistik, 

eksperimentin kriminalistik, si dhe zbatimin e 
masave të veçanta hetuese.  

 
METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

Prezantimi i temave mësimore në Power Point dhe ushtrime në fleta të mëdha;   
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe ushtrime ekipore. Rast 
studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar 
 
 
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 
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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 Kriminalistiken si 
disiplin shkencore, percaktimi dhe ndarja e metodave te studimit te Kriminalistikes, dhe sqarimi i te gjitha mjeteve 
teknike, taktike dhe metodave te kesaj disipline shkencore.   
 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. 
3. Metoda krahasuese – Kjo metodë u mundëson studentëve njohjen dhe krahasimin e teknikave dhe metodave te 
ndryshme te cilat perdoren me qellim te luftimit te kriminalitetit.  
4. Metoda e studimit të rasteve – Rëndësi të veçant gjatë interpretimit dhe shpjegimit të çeshtjeve kryesore, ka 
studimi i rasteve të veçanta nga praktika. Këtu, studentët njoftohen në mënyrë  praktike për punën e ardhshme të 
tyre, duke analizuar rastet konkrete. 
 

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 2 15 30 
Ushtrime 1 15 15 
Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 3 5 15 
Koha e studimit vetanak 2 15 30 
Përgatitja përfundimtare  për provim 1 15 15 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi final) 5 3 15 
Projektet propozimet 5 2 10 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i ka 6 ECTS 
kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë  

Ngarkesa  
totale:   

150 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 
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1 Java e pare:  
- Nocioni, lënda dhe detyrat e 

kriminaalistikës, 
- Sistemi dhe ligjet e zhvillimit të 

kriminalistikës 
 
Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 14-27 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Nocioni, lënda, detyrat e 
kriminalistikës dhe sistemi dhe ligjet 
e zhvillimit të kriminalistikës 
 

 
 
 
 

1 

2 Java e dytë:  
- Raportet e kriminalistikës me shkencat 

tjera 
- Kriminalistika dhe e drejta penale 
- Kriminalistika dhe e drejta e procedurës 

penale, 
- Kriminalistika dhe kriminologjia, 
- Kriminalistika dhe shkencat policore, 
- Kriminalistika dhe psikologjia kriminale 

dhe gjyqësore, 
- Kriminalistika dhe psikiatria gjyqësore, 
- Kriminalistika dhe mjekësia gjyqësore, 
- Kriminalistika dhe shkencat e sigurisë, 
- Kriminalistika dhe linguistika 
- Kriminalistika dhe shkencat tjera  

 
Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 33-54 
 

2  
Raporti i kriminalistikës me 
shkencat penale (jo-penale dhe 
penale) 
 
 

 
 
 

1 

3  
Java e tretë: 

- Zhvillimi historik i kriminalistikës 
- Pionerët e kriminalistikës 
- Bashkëpunimi kriminalistik 

ndërkombëtarë 
- Interpoli si organizatë udhëheqëse për 

bashkëpunimin kriminalistik 
ndërkombëtarë 

- Kuptimi i policisë evropiane (Europoli) 
- Kuptimi i misionit Proksima 

 
Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 56-91 
 

 
 
 

2 

Roli i Interpolit në luftën kundër 
kriminalitetit ndërkombëtarë, roli i 
Interpolit në ndjekjen 
ndërkombëtare, roli i Interpolit në 
luftën kundër kriminalitetit lidhur 
me automjetet motorike, 
Roli i Interpolit në luftën kundër 
vjedhjeve të sendeve ne vlerë, roli i 
Interpolit në luftën kundër trafikimit 
të paligjshëm me drogë, roli i 
Interpolit kundër terrorizmit, roli i 
Interpolit kundër kriminalitetit 
financiar dhe korupcionit 

 
 
 

1 

4 Java e katërt:  
- Planifikimi kriminalistik 
- Teoria e planifikimit 
- Pyetjet kryesore të kriminalistikës 
- Versionet 
- Zgjidhja dhe radhitja e veprimeve si 

elemente të planifikimit kriminalistik 
- Planifikimi i rrjetëzuar 
- Profilizimi si metodë bashkëkohore për 

planifikimin kriminalistik 

 
 
 

2 

Nocioni dhe kuptimi i planifikimit 
kriminalistik të procedurës 
parahetimore dhe penale, Pyetjet 
kryesore të kriminalistikës, versionet 
operative, hetuese dhe gjyqësore, 
Nocioni i profilizimit kriminalistik, 
Llojet e profilizimit kriminalistik 

 
 
 

1 
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Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 92-133 

5 Java e pestë: 
- Marja në pyetje dëshmitarin 
- Nocioni dhe thelbi i marjes në pyetje 
- Baza juridike e marjes në pyetje 
- Llojet e pyetjeve që ju parashtrohen 

personave që meren në pyetje 
- Përgaditja e marjes në pyetje 
- Fazat e marjes në pyetje 
- Llojet e të pyeturit 
- Taktika e pyetjes së dëshmitarit 

 
 
 
 
 
 
 
Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 135-192 
 

 
 

2 

Pyetjet e lejuara dhe të palejuara, 
Përgaditja e marjes në pyetje, Fazat e 
marjes në pyetje, faza anketuese, 
faza e shprehjes së lirë, faza e 
parashtrimit të pyetjeve, Llojet e të 
pyeturit, Taktika e pyetjes së 
dëshmitarit, Llojet e dëshmitarëve,  

 
 

1 

6 Java e gjashtë:  
- Marja në pyetje të akuzuarin 
- Nocioni i marjes në pyetje të akuzuarin 
- Baza juridike e të pyeturit të akuzuarin dhe 

të drejtat e të akuzuarit 
- Përgaditja e marjes në pyetje të akuzuarin 
- Fazat e marjes në pyetje të akuzuarin 
- Taktika e marjes në pyetje të akuzuarin 
- Fiksimi i dekleratës së të akuzuarit 

 
 
 
Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 194-226 
 

 
 
 

2 

Përgaditja e marjes në pyetje të 
akuzuarin, Fazat e marjes në pyetje 
të akuzuarin, faza anketuese, faza e 
shprehjes së lirë, faza e parashtrimit 
të pyetjeve, Taktika e marjes në 
pyetje të akuzuarin, Strategjia e 
veprimit kryesishtë ndaj të 
menduarit, strategjia e veprimit 
kryesishtë ndaj ndjenjave. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

7 Java e shtatë: 
Testi 1 

- Ballafaqimi 
- Baza juridike e ballafaqimit 
- Planifikimi dhe përgaditja e ballafaqimit 
- Taktika e ballafaqimit 
- Fazat e ballafaqimit 
- Rregullat themelore taktike për 

ballafaqimin 
- Fiksimi i rezultateve të ballafaqimit 
- Vlera dëshmuese e ballafaqimit  

 

 
 
 
 
 

2 

Ballafaqimi, baza juridike e 
ballafaqimit, planifikimi dhe 
përgaditja e ballafaqimit, taktika e 
ballafaqimit, fazat e ballafaqimit, 
faza fillestare, parashtrimi i pyetjeve 
dhe marja e përgjigjeve, vlerësimi i 
rezultateve të mara,  

 
 
 
 
 

1 
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Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 228-241. 
 
 

8 Java e tetë:  
- Bastisja 
- Baza juridike e bastisjes 
- Përgaditja e bastisjes 
- Llojet e bastisjes 
- Taktika dhe teknika e bastisjes 
- Fiksimi i rezultateve të bastisjes 
- Vlera dëshmuese e rezultateve të bastisjes 

 
 
 
 
 
 
 
Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 243-269 
 

 
 
 

2 

Nocioni i bastisjes Përgaditja e 
bastisjes, Taktika dhe teknika e 
bastisjes, bastisja e banesave dhe 
hapësirave tjera, bastisja e mjeteve 
të transportit, bastisja e vendeve të 
hapura, bastisja e personave,. 

 
 
 

1 

9 Java e nëntë:  
- Njohja 
- Baza juridike e njohjes 
- Përgaditja e nohjes 
- Llojet e njohjes 
- Taktika e njohjes 
- Fiksimi i rezultateve të njohjes 
- Vlera dëshmuese e njohjes 

 
 
 
 
 
 
 
Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 270-292 
 

 
 
 

2 

Llojet e njohjes, rregullat e 
përgjithshme taktike të njohjes, 
taktika e njohjes së personave, llojet 
e njohjes së njerëzve, taktika e 
njohjes së trupave të pajetë, taktika e 
njohjes të sendeve, taktika e njohjes 
së kafshëve, taktika e njohjes të 
vendit të ngjarjes penale, taktika e 
njohjes sipas fotografive. 
 

 
 
 

1 

10 Java e dhjetë: 
- Sekuestrimi i përkohshëm i sendeve dhe 

konfiskimi i përkohshëm i pronës dhe 
sendeve për shkak të sigurisë 

- Sekuestrimi i përkohshëm i sendeve 
- Konfiskimi i përkohshëm i pronës dhe 

sendeve për shkak të sigurisë 
 
Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 293-299 

 
 
 

2 

Nocioni dhe llojet e sendeve nga 
vepra penale, Rregullat themelore 
taktike për konfiskimin e 
përkohshëm të sendeve, 
Dokumentimi i sendeve të 
konfiskuara përkohësishtë, Nocioni 
dhe kuptimi i konfiskimit të 
përkohshëm i pronës dhe sendeve 
për shkak të sigurisë 
 

 
 
 

1 
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11 Java e njëmbdhjetë:  
- Ekspertiza 
- Nocioni i ekspertizës 
- Llojet e ekspertizës 
- Vlera dëshmuese e ekspertizës 

 
Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 306-325 
 

 
 

2 

Nocioni i ekspertizës, këshilltarët 
teknik, ekspertizat kriminalistike, 
ekspertizat gjyqësore,  

 

 
 

1 

12 Java e dymbdhjetë: 
- Këqyrja 
- Nocioni i këqyrjes 
- Qëllimet e këqyrjes 
- Detyrat e këqyrjes 
- Llojet e këqyrjes 
- Subjektet që marin pjesë në kryerjen e 

këqyrjes 
- Taktika e kryerjes së këqyrjes 

 
Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 327-380 
 

 
 
 
 

2 

Qëllimet e këqyrjes, detyrat e 
këqyrjes, llojet e këqyrjes sipas 
objektit, llojet tjera të këqyrjes, fazat 
e këqyrjes, faza përgaditore, faza 
informative, faza statike, faza 
dinamike e këqyrjes. 

 
 
 
 

1 

13 Java e trembdhjetë: 
Testi i dytë 

- Rikonstruimi kriminalistik 
- Nocioni i rikonstruimit kriminalistik 
- Planifikimi i rikonstruimit kriminalistik 
- Llojet e rikonstruimit kriminalistik 
- Pjesëmarësit në rikonstruimin 

kriminalistik 
- Rregullat themelore taktike për kryerjen e 

rikonstruimit kriminalistik 
- Fiksimi i rezultateve të rikonstruimit 
- Vlera dëshmuese e rikonstruimit 

 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 381-392 
 

 
 

2 

 
Rikonstruimi kriminalistik i gjendjes 
faktike siç ka qenë në momentin e 
ndodhjes të ngjarjes penale, 
Rikonstruimi i rjedhës të kryerjes të 
veprës penale, Rikonstruimi sipas 
dekleratave të dëshmitarëve dhe 
pjesëmarësve të ngjarjes, Vozitje 
provuese të automjeteve që kanë 
marë pjesë në kryerjen e veprës 
penale, Rikonstruimi i ngjarjes 
penale pas një kohe të gjatë pasi që 
ka ndodhur vepra penale, 
Rikonstruimi maket,  

 
 

1 

14 Java e katërmbdhjetë: 
- Eksperimenti kriminalistik 
- Nocioni dhe kuptimi i eksperimentit 

kriminalistik 
- Planifikimi i eksperimentit kriminalistik 
- Llojet e eksperimentit kriminalistik 
- Pjesëmarësit në eksperimentin 

kriminalistik 

 
 

2 

 
Nocioni dhe kuptimi i eksperimentit 
kriminalistik, Planifikimi i 
eksperimentit kriminalistik, Llojet e 
eksperimentit kriminalistik, 
Rregullat themelore për kryerjen e 
eksperimentit kriminalistik. 

 
 

1 
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- Rregullat themelore për kryerjen e 
eksperimentit kriminalistik 

- Fiksimi i rezultateve të eksperimentit 
- Vlera dëshmuese e eksperimentit 

kriminalistik 
 
Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 393-404 
 

15 Java e pesëmbdhjetë:  
- Masat e veçanta hetuese 
- Llojet e masave të veçanta hetuese 
- Veprat penale për të cilat mund të 

përcaktohen masat e veçanta hetuese 
- Mënyra e miratimit të masave 
- Vlera dëshmuese e masave të veçanta 

hetuese 
- Kohëzgjatja e zbatimit të masave të 

veçanta hetuese 
 
Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 
kriminalistikës” - Ligjirata të autorizuara, Kolegji 
“Biznesi”, Prishtinë-2019, fq. 405-414 
 

 
2 

Llojet e masave të veçanta hetuese, 
Veprat penale për të cilat mund të 
përcaktohen masat e veçanta 
hetuese, Mënyra e miratimit të 
masave, Vlera dëshmuese e masave 
të veçanta hetuese, Kohëzgjatja e 
zbatimit të masave të veçanta 
hetuese 
 

 
1 

LITERATURA 
Literatura bazë:  
-Muhamet Racaj,”Bazat e kriminalistikës”-Ligjirata të autorizuara,Kolegji”Biznesi”,Prishtinë-2019 
 
Literatura shtesë: 
-Dr.Muhamet Racaj,Dr.Goce Xhukleski”Hyrje në kriminalistikë”,Solaris print,Shkup-2012  
- Nedzat Korajliq,Driton Muharremi,(2009)”Kriminalistika”,Institituti për hulumtime zhvillimore”RIINVEST” 
-Latifi, Vesel, (2011)” Kriminalistika, UP, Prishtinë 
- Begeja Skender, (2001), “Kriminalistika”, vëllimi I & II, Erik, Tiranë; 
 

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 
- 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.  
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