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Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Përmbajtja e lëndës 
    Viktimologjia është disiplinë shkencore qe 
merret me studimin e viktimave në të gjitha 
aspektet.  Kjo disiplinë shkencore edhe pse shum 
e vjetër në paraqitje, është e re në aplikim. 
Viktimologjia,  në vete përfshinë çështjet për 
viktimën, dhe konceptet; Viktimë, viktimizim, 
viktimitet, etj. Pastaj trajton çështjet për 
zhvilimin historik të viktimave, format e 
viktimave, llojet e viktimave të krimit,të 
shkaktuara nga individi apo grupi njerëzor, për 
viktimen si e vetme apo viktimat grupore, 
viktimat e gjenocidit (çfarosëse)  si forma më të 
rënda të viktimave  njerëzor, të orjentuarakundër 
grupit kombëtar, feta, r racor etj. drejtësinë  e 
ndërmjetësimit-restorative, Pastaj mënyrat e 
kompenzimit të viktimave si dhe përpjekjet për 
rehabilitimin e viktimave si pasojë e veprimeve 
kriminale. 
Qëllimet e kursit (modulit): Studentët e vitit të 
katërtë të studimeve themelore-beqellor, të 

Njohuritë: 
 
Pas përfundimit të këtij kursi- cikli (lënde) 
studenti do të jetë në gjendje që: 
 
1. Të Kuptojnë se lënda; VIKTIMOLOGJIA, 
është një disiplinë shkencore e cila merret me 
studimin e viktimave njerëzore që sot është 
një sfidë dhe rrezik me përmasa rajonale dhe 
Globale.  
 
2.Të kuptojnë se Viktimologjia është një lëndë 
mësimore e drejtimit penal, mjaft e 
rëndësishme për sistemin juridik që në 
koordinim me disiplinat shkëncore penale do 
të ndikoi në zbutjen – paksimin e viktimave 
njerëzore që sot janë veq në rritje e sipër. 
3. Pa ekzistimin e viktimologjisë nuk ka as 
studim të mirëfillët të fenomenit kriminal. Të 
njihen me fenomenin Viktimë, llojet dhe tipet 
e viktimave, disa veti personale të viktimave, 
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njihen  me qështjet thelbësore të Lëndes 
Mësimore, Viktimologjia si disiplinë shkencore 
e veçantë. Lëndë kjo shum e rëndësishme për një 
jurist të ardhshëm, pasi njihen me qështjet më të 
neveritshme dhe më brengosëse të shoqërisë 
bashkëkohore, pra viktimat e krimit dhe format e 
viktimizimit të njerëzëve.  Të njihen me format e 
viktimave të shkaktuara nga vet njeriu ndaj 
njeriut.  Nga se pa e njohur problemin në thelb 
nuk mund ta e parandalosh atë. 

si duhet trajtuar, ndihmuar si dhe për 
rehabilitimin e tyre.  

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temës mësimore me projektor në Power Point, ushtrime në fleta të mëdha    
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime  
Raste demonstrimi ne procedurë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar. 
Raste të prezëntuara me videoprojektor, për llojin e viktimës tipin e saj dhe kontributin e 
viktimës në krim.  

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) 

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. 



3 
 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime 1 15 15 
Punë Praktike 1 15 15 
Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 
Ushtrime në teren 2 5 10 
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 3 5 15 
Koha e studimit vetanak 2 15 30 
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 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 - Kuptimi dhe lënda e 
viktimologjisë,  Nocioni i viktimës, 
viktimizimit dhe viktimitetit.  
Literatura: R. Halili, Viktimologjia, 
prishtin, 2011, fq.7-17, etj. V. Hysi, “Hyrje 
në Kriminologi dhe Penologji”, Tiranë, 
2002,  fq.105-109, 

3 Ushtrime për ligjeraten 
paraprake 
 

1 

2 Java e dytë - Mendimet dhe idetë e para 
mbi viktimat dhe viktimologjinë,.. 
Literatura: R. Halili, 
Viktimologjia,….,2011, fq. 17-23, Viktima 
e Delikteve Të Gjakut,2003, fq. 24-29,  

3 Ushtrime dhe diskutime me 
student  
 
 

1 

3 Java e tretë - Metodat e studimit dhe 
kërkimit në viktimologji, Metoda e 
observimit, Metoda e anketës dhe 
intervistës, 
Literatura: Viktimologjia,…, 2011, fq. 
23-30, 

3  Ushtrime në grupe  1 

4 Java e katërt - Raporti i viktimologjisë 
me shkencat tjera, 
Literatura: Viktimologjia,…, 2011, fq. 
30-36, 

3 Ushtrime për ligjerate 
paraprake  

1 



4 
 

5 Java e pestë - Mendimet dhe Teoritë mbi 
viktimën dhe viktimizimin,  

- Literatura: Viktimologjia,…,2011, fq. 
39-51, 

3 Ushtrime dhe diskutime me 
student  
 
 

1 

6 Java e gjashtë - Klasifikimi dhe tipologjia 
e viktimave, 
Literatura: Viktimologjia,…, 2011,fq. 52-
59, Viktima e Del. të Gjakut,…, 2003, fq. 
29-36, 

3 Ushrime për ligjeraten 
paraprake 
 

1 

7 Testi i parë  
Java e shtatë - Llojet e viktimave, 
Viktimat e krimeve kundër jetës, 
Literatura: Viktimologjia,…, 2011, fq. 
62-72, Viktimat e Delikteve,…, 2003, fq. 
38-48, 
 

3 Paraqitje me shemë e 
organizimit të organizatave 
kriminale në itali,  

1 

8 Java e tetë - Viktimat e dhunës në familje 
Literatura: Viktimologjia,…, 2011, fq. 
72-82,  

3 Ushtrime per ligjeraten 
paraprake 
 
 

1 

9 Java e nëntë - Viktimat në trafikun publik 
rrugor, 
Viktimat e trafikimit me qenie njerëzore  
Literatura, Viktimologjia,…, 2011,fq. 92-
107, 
 

3 Ushtrime dhe diskutime me 
student  

 

1 

10 Java e dhjetë - Faktorët apo shkaqet e 
viktimizimit - Etiologjia Viktimologjike, 
Faktorët e jashtëm të viktimizimit 
Faktorët e brendshëm ose subjektiv  të 
viktimizimit 
Literatura: Viktimologjia,…, 2011,fq. 
112-118, Viktima e Delikteve të Gjakut,…, 
2003, fq.144-151,  
 

3 Ushtrime për ligjeraten 
paraprake 

 

1 

11 Java e njëmbëdhjetë - Të drejtat e 
viktimave dhe trajtimi i tyre, 
Literatura: Viktimologjia,…, 2011, fq. 
121-132 
 

3 Ushtrime- për mënyrat dhe 
metodat më të nevojshme për 
parandalimin e  krimit të 
organizuar 

1 
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12 Java e dymbëdhjetë - Mbrojta dhe 
ndihma e viktimave të krimit  
Literatura: Viktimologjia,…, 2011, fq. 
133-143,  
 

3 Leximi dhe komentimi i kodit 
penal dhe kodit të procedures 
penale i Republikës së 
Kosovës,  

1 

13 Testi i dytë  
Java e trembëdhjetë - Kompensimi dhe 
zhdëmtimi i viktimave të krimit 
Literatura: Viktimologjia,…, 2011, fq. 
150-155, 
 
 

3 Ushtrime për ligjeraten  
 

1 

14 Java e katërmbëdhjetë - Disa nga Aktet 
Juridike që rregullojnë qështjen e ndihmes 
dhe kompenzimin e Viktimave 
Literatura: Viktimologjia,…, 2011,fq. 
165-218, 
 

3 Komentimi i disa akteve 
juridike nderkombëtare kunder 
krimit të organizuar,  

1 

15  Java e pesëmbëdhjetë - Menyrat e 
ndihmes dhe mbrojtjes së viktimave si 
pasojë e krimit të organizuar  
Drejtësia e ndermjetësimit(Restorative) 
Literatura:R. Halili, Viktimologjia,.., 
fq.156-164. 

3  Vizita e ndonjë organizate e 
cila trajton viktimat e krimit . 

 

1 

LITERATURA 
Literatura bazë:  

- 1. R. Halili, Viktimologjia, prishtin, 2011, 
- 2. V. Hysi, Hyrje në Kriminologji dhe Penologji, Tiranë, 2002 Fq, 103-117, 
- 3. Judith M. Sgarzi & Jack Mc Devit, Viktimology a Study of Crime Victims and Their Roles, 
New Jersey, 2003, 
Literatura shtesë: 

- 1. Azra Adzajlic-Dedovic, Drejtsia Restorative, perkthim në shqip, M. Reçica, Sarajevë-prishtinë 
2007,  

- 2. Z. Sheparoviq, Viktimologjia – studije o Zhrtvama, Zagreb, botimi i ri,  
- 3. H. V. Henting, The Kriminal and his victims, nju haven, 1948 
- 4. A. Ramnjak, B. Petroviq, ”Viktimoloski Pojmovnik”, Sarajevë, 2005, 
5. H. Kuliqi, Viktima e Delikteve të Gjakut në Kosovë, Prishtinë, 2003, 

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. 
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VËREJTJE PËR STUDENTIN 
- Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 
rregullat e institucionit;  

- 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  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: 
 

______________________ 
Mr. Sc. Halim Kuliqi, ligjerues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


