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Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Shtetet janë prangosur në kthetrat e dy armiqve 
të quajtur krim i organizuar dhe korrupsion, të 
cilët po manifestohen si forca kryesore 
shkatërruese ndaj çdo përpjekjeje për zhvillim 
shoqëror dhe kultivim të  vlerave demokratike. 
 
Trafikimi i qenieve njerëzore dhe shfrytëzimi i 
prostitucionit,  trafikimi i narkotikëve të 
rrezikshëm dhe substancave tjera psikotrope, 
ekonomia jo-formale dhe shpërlaja e parave, janë  
format më agresive të krimit të organizuar, të 
cilat prekin dhimbshëm shoqërinë në përgjithësi 
dhe  rrezikojnë të ardhmen e çdo vendi. 
 
Fillimisht pas luftës në Kosovë në vitin 1999, 
reagimi shtetëror ndaj situatës kriminale ka qenë 
në disproporcion të hapur dhe i penguar nga 
mungesa e institucioneve relevante për luftimin e 
krimit të organizuar, mungesa e mjeteve 
financiare, mungesa e njohjes në thellësi të 
fenomenit. 

Pas përfundimit të studimit të kësaj lënde, 
pritët që studentët: 
- Te kuptojnë përkufizimin e krimit të 
organizuar 
- Të përshkruajnë karakteristikat e krimit të 
organizuar 
- Të japin shpjegime për llojet e krimeve që 
hyjnë në krimin e organizuar.  
- Të bëjnë përkufizimin e elementeve të 
veprave penale qe mund te jene pjese e krimit 
te organizuar 
- Të kuptojnë korrupsionin si pjesë e krimit të 
organizuar 
- Te kuptojnë rëndësinë e masave të fshehta 
teknike te vëzhgimit dhe hetimit 
- Të shpjegojnë rëndësinë  e dëshmitarëve 
bashkëpunues të krimi i organizuar 
- Të kuptojnë dëshmitarët bashkëpunues në 
rastet e krimit të organizuar 
- Të bëjnë dallimin e dëshmitarëve 
bashkëpunues më dëshmitarët tjerë 
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Sot ky reagim shtetëror gjendet nën presionin e 
vazhdueshëm pozitiv vendor dhe ndërkombëtar 
dhe nën gatishmërinë për asistencë të 
organizmave ndërkombëtarë për luftimin e 
krimit të organizuar dhe korrupsionit. 
Duke marr parasysh gjithe ate qe u theksua me 
larte ne kete  lende në përgjithësi do të 
trajtohen tema të tilla si: Kuptimi i krimit të 
organizuar, Karakteristikat e krimit të organizuar 
, Krimi i organizuar si kërcenim për sigurimin e 
brendshëm , Krimi i organizuar si kërcenim për 
sigurinë e jashtme te vendit, elementet e veprave 
penale qe jane pjese e krimit te organizuar, masat 
e fshehta teknike te vezhgimit dhe hetimit ne 
rastet e krimit te organizuar, deshmitaret 
bashkepunues dhe informatoret ne rastet e krimit 
te organizuar, mbrojtja e deshmitareve ne keto 
raste etj. 

- Të bëjnë dallimet në mes të dëshmitarëve 
bashkëpunues dhe informatorëve 
- Të shpjegojnë rëndësinë e dëshmitarëve të 
mbrojtur në rastet e krimit të organizuar 
- Të kuptojnë marrëveshjen për pranimin e 
fajësisë 
-  
 
 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Lënda “Krimi i Organizuar” do të prezantohet duke përdorur ligjëratat, diskutimet, punët në 
grupe, përcjellje e rasteve ne prokurori dhe gjykata etj. 
Gjatë orëve të ligjëratave do të aplikohen metodat interaktive të cilat u  mundësojnë studentëve 
pjesëmarrje të vazhdueshme në orën e mësimit.  
Gjithashtu gjatë çdo ligjërate do të përgatiten sllajde ne Poëer Point si dhe do të analizohen 
materialet nga praktika gjyqësore ku në mënyrë aktive do të diskutojnë të gjithë studentët përmes 
hapjes së debatit ose mbrojtjes së punimit seminarik.  
 
 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave  
 
 
Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

 Prezantimi dhe puna grupore: 0-4 % 

 Prezantim Individual: 0-3 % 

 Aktiviteti: 0-3 % 

 Punim seminarik: 0-10 % 

 Testi i I:  0-15 % 

 Testi i II: 0-15 % 

 Provim përfundimtar: 0-50% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 
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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    
Punë Praktike 2 5 10 
Kontakte me mësimdhënësin 2 5 10 
Ushtrime në teren 2 5 10 
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 1 15 15 
Koha e studimit vetanak 1 15 15 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 
final) 

5 2 10 

Projektet propozimet 5 1 5 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 
ka 5 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 125 orë  

Ngarkesa  
totale:   

 
125 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1 Kuptimi, lënda dhe metodat e studimit të 
Krimit të Organizuar 
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.9-25 

2 Diskutime për Krimin e 
Organizuar, prezantim i 
shëmbujve nga praktika 

1 

2 Veqoritë e krimit të organizuar dhe grupit 
krimal të organizuar 
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.25-44 

2 Diskutim i shëmbujve nga 
praktika 

1 
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3 Raporti i Krimit te Organizuar më disa nga 
format tjera të kriminalitetit 
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.45-54 

2 Diskutim i shëmbujve nga 
praktika 

1 

4 Teoritë mbi krimin e organizuar  
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.55-60 

2 Diskutim i shëmbujve nga 
praktika 

1 

5 Disa organizata kriminale në shoqërisë 
bashkëkohore 
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.61-71 

2 Diskutime dhe prezantim i 
shëmbujve nga praktika 

1 

6 Testi i pare 
Organizatat kriminale në Itali 
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.72-79 

2 Diskutime  dhe prezantim i 
shëmbujve nga praktika 

1 

7 Organiztat kriminale: Japoneze, Kineze, 
Kolumbiane dhe Ruse  
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.79-89 

2 Diskutime dhe prezantim i 
shëmbujve nga praktika 

1 

8 Disa forma të manifestimit të krimit të 
organizuar 
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.89-103 

2 Diskutime për shëmbujt nga 
praktika 

1 

9 Tregëtia më veprat e artit dhe kulturës 
nacionale, Kontrabandimi më migrantë, 
pastrimi i parave si pjesë e Krimit të  
Organizuar 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.103-117 

2 Prezantim i shëmbujve nga 
praktika dhe diskutimi për 
rastet praktike 

1 

10 Faktorët e paraqityjes së krimit te 
organizuar 
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.117-125 

2 Diskutime dhe  prezantim i 
shëmbujve nga praktika 

1 
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11 Testi i dyte 
Luftimi dhe parandalimi i krimit te 
organizuar 
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.125-131 

2 Diskutime për mënyrat e 
luftimit, prezantim i 
shëmbujve nga praktika 

1 

12 Masat dhe mjetet për luftimin dhe 
parandalimin e krimit të organizuar 
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.131-142 

2 Diskutime për masat dhe 
mjetet, prezantim i shëmbujve 
nga praktika 

1 

13 Instrumentet ligjore ne fushëmn e luftimit 
dhe parandalimit të krimit te organizuar 
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.142-154 

2 Diskutime për Krimin e 
Organizuar, prezantim i 
shëmbujve nga praktika 

1 

14 Strategjitë shtetërore të Republikës së 
Kosovës kundër krimit të organizuar 
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014, f.154-159 

2 Prezantim i Strategjive dhe 
diskutime për për hartimitn e 
tyre, pjesët e strategjive 
shtetërore, 

1 

15 Përseritje e lëndës 
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i 
Organizuar" viti 2014. 

2 Diskutime dhe përsëritje e 
lëndës 

1 

LITERATURA 
- Literatura bazë:  
 
Gashi, Rexhep, Dr.Sc. - "Krimi i Organizuar" viti 2014. 
 
- Literatura shtesë: 
 
- 1.E drejta e procedurës penale (E.Sahiti/R.Murati 2014) 
- 2. Komentari i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës (2015)  
- 3. Mr.sc. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të autorizuara botuar nga 
Kolegji Universitar “Biznesi”,  
- 4. Kodi i Drejtësisë për të Mitur (2004) 
- 5. Komentari i Kodit Penal të Republikës së Kosovës (2014) 
- 6. Ligji Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës,   
- 7. Kushtetuta e Republikës së Kosovës,  
- 6. Ligji Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës,  
- 8. Ligji Nr. 03/L-199 për Gjykatat,  
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- 9. Ligji Nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit 
- 10. Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombëtar (2000) 
 
 

 
 

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.  
- Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të parapara 
me ligj.      

 
Profesori i lëndës: 

______________________ 
Dr.Sc. Besim Kelmendi 

 


