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VITI I DYT: 

SEMESTRI I III-të: 

 

ëëë.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda E DREJTA KUSHTETUESE 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri  III 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

3 1 

Metoda e 

mësimit 

Ligjërata, ushtrime, punime, konsultime, teste, raste studimi, detyra, ushtrime 

etj 

Konsultime                                             Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr Lulzim Farizi 
Tel/mob 044-474-488 

 e-mail lulzim_farizi@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimi i kësaj lënde është që studentët përmes 

kësaj lënde të kenë njohuri bazë mbi kushtetutën 

si akt mi i lartë politiko-juridik i një vendi dhe të 

kenë njohuri mbi formën dhe përmbajtjen e një 

kushtetute. 

Njëkohësisht studentët njoftohen mbi paraqitjen 

zhvillimin e kushtetutave në nivel botëror duke 

dalluar kushtetutat e vendeve më të zhvilluara të 

botës dhe sistemet e tyre të qeverisjes duke u 

bazuar në formën e organizimit dhe funksionimit 

të pushtetit shtetëror. Qëllimi tjetër i 

rëndësishëm është që të analizohet krijimi i 

shtetit të Republikës së Kosovës, zhvillimit të 

kushtetutës së saj, organizimin dhe funksionimin 

e pushtetit shtetëror. 

 

Njohurit: 

Njohurit mbi krijimin dhe zhvillimin e 

kushtetutave në botë  

Njohuritë mbi të drejtat e njeriut dhe 

klasifikimin e tyre 

Njohuritë format e ushtrimit të pushtetit 

shtetëror 

Dallimi mes parimit të unitetit dhe parimit të 

ndarjes së pushtetit shtetëror 

Njohurit e student mbi organizimin dhe 

balancimin e organeve të pushtetit shtetëror 

Kopmetencat e organeve të pushtetit shtetëror 

Njohurit mbi kushtetutat më të njhura të botës 

sipas teorisë kushtetuese 

Njohurit mbi zhvillimin e shtetit të Kosovës 

dhe zhvillimin e Kushtetutshmërisë së saj. 

Aftësitë:  

Aftësitë e komunikimit dhe prezantimit,  

Aftësitë e punës në ekip,  

http://www.kolegjibiznesi.com/
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Aftësitë e dallimit të sistemeve të ndryshme 

të qeverisjes 

Aftësitë e të kuptuarit të të drejtave themelore 

të njeriut 

Aftësitë e kuptimit të akteve të larta të shtetit 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

Prezantimi i temës mësimore ne Poëer Point,ushtrime në fleta të mëdha  

Përseritja e temës paraprake nga grupi i caktuiar i studenteve ,analiza, hulumtime dhe ushtrime 

ekipore 

Rast studimi apo detyrë (për orën e ushtrimeve) lidhur me temën e ligjeruar 

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:0-5% 

Prezantimi individual: 0-10 

Aktiviteti: 0-5% 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:0-20% 

Testi i II:0-20% 

Provimi përfundimtar: 0-30% 

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 

Ushtrime 1 15 15 

Punë Praktike    

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

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 2 10 

Projektet propozimet 5 2 10 

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 v
a Ligjërata Ushtrime 
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Tema Orët Tema Orët 

1 Paraqitja, zhvillimi dhe Emërtimi i së 

drejtës Kushtetuese 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 

Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 27-43 

3 Analizë lidhur me zhvillimin 

dhe emërtimin e së Drejtës  

1 

2 Burimet e së Drejtës Kushtetuese 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 

Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 67-92 

3 Trajtimi i temës së kaluar 1 

3 Kushtetuta si akt më i lartë i shtetit 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 

Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 137-154 

3 Karakteristikat e kushtetutës si 

akt më i lartë i shtetit 

1 

4 Parimet e kushtetutshmërisë dhe 

ligjshmërisë 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 

Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 301-314 

3 Analizimi i kushtetutshmerisë 

dhe ligjshmerisë 

1 

5 Zhvillimi i kushtetutshmeris në botë 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 

Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 43-63 

3 Kushtetutshmeria-elaborim  1 

6 Tipet dhe formate e organizimit te shtetit 

Omari Luan, Ndarja e Pushteteve dhe 

Pavarsia e Institucioeneve Kushtetuese, 

Tiranë 2011fq. 17-44 

3 Organizimi i shtetit sipas 

tipeve 

1 

7 Format e ushtrimit te pushtetit shtetërorë 

Omari Luan, Ndarja e Pushteteve dhe 

Pavarsia e Institucioeneve Kushtetuese, 

Tiranë 2011267-313 

3 Analizë e njësisë së shjelluar 1 

8 Liritë dhe të drejtat e qytetarit dhe shtetasit 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 

Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 533-562 

3 Konventat ndërkombëtare 

lidhur me lirit dhe te drejtat e 

qytetarit dhe shtetasit 

1 

9 Sistemi ligjor anglez i qeverisjes 

Omari Luan, Ndarja e Pushteteve dhe 

Pavarsia e Institucioeneve Kushtetuese, 

Tiranë 2011fq. 109-120 

3 Analiza mbi sistemin anglez të 

konstitucionalizmit  

1 

10 Kushtetuta e SHBA-ve 

Omari Luan, Ndarja e Pushteteve dhe 

Pavarsia e Institucioeneve Kushtetuese, 

Tiranë 2011, fq. 121-138 

3 Analizë mbi sistemin 

kushtetues të SHBA-ve 

1 

11 Kushtetuta e Francës 

Omari Luan, Ndarja e Pushteteve dhe 

Pavarsia e Institucioeneve Kushtetuese, 

Tiranë 2011, fq. 177-188 

3 Analizë mbi sistemin 

Kushtetues të Francës 

1 

12 Lindja e Republikës së Kosovës dhe 

zhvillimi i kushtetutës 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 

Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 255-314 

3 Analiza kushtetuese  1 
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13 Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 

Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 315-334 

3 Analizë e detajuar mbi 

strukturën e Kushtetutës së 

republikës së Kosovës  

1 

14 Organizimi dhe funskionimi i pushtetit 

shtetërorë në Republikën e Kosovës 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 

Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 335-426 

3 Analiza rreth organizimi, 

funksionimit dhe balancimit të 

pshtetit shtetëror në 

Republikën e Kosovës 

1 

15 Mbrojtja e kushtetutshmërisë dhe 

ligjshmërisë në Republikën e Kosovës 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 

Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 455-484 

3 Analiza mbi formën e 

mbrojtjes dhe nndryshimit të 

kushtetutës së Republikës së 

Kosovës  

1 

LITERATURA 

Literatura baze: 

1. Arsim Bajrami & Florent Muçaj, “E Drejta Kushtetuese”, Prishtinë, 2018 

Literatura plotesuese: 

1. Martines, Temistocle, “E Drejta Kushtetuese”, Prishtinë,2011; 

2. Omari Luan, Ndarja e Pushteteve dhe Pavarsia e Institucioeneve Kushtetuese, Tiranë 2011; 

3. Susuri, Hazër R, “E drejta kushteuese e Republikës së Kosovës”, Prishtinë,2011 

 

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, 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 ndëshkohet konform normave të parapara me ligj. 

 

Profesori i lëndës: 

______________________ 

Prof. Ass. Dr. Lulzim Farizi 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda KRIMINALISTIKA 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  III 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metoda e 

mësimit 

Ligjërata, ushtrime, punime, konsultime ,teste, raste studimi,detyra etj. 

Konsultime Nje orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr.Muhamet Racaj 
Tel/mob  

e-mail muhametracaj61@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

e-mail  

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 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:muhametracaj61@gmail.com
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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 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 
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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
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

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” -, Kolegji “Biznesi”, 

Prishtinë-2019, fq. 33-54 

 

2  

Raporti i kriminalistikës me 

shkencat penale (jo-penale dhe 

penale) 

 

 

 

 

 

1 
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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” - 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 

Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 

kriminalistikës” -, Kolegji “Biznesi”, 

Prishtinë-2019, fq. 92-133 

 

 

 

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 

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” -, 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 
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6 Java e gjashtë:  

Marrja në pyetje të akuzuarin 

Nocioni i marrjes në pyetje të akuzuarin 

Baza juridike e të pyeturit të akuzuarin dhe 

të drejtat e të akuzuarit 

Përgatitja e marrjes në pyetje të akuzuarin 

Fazat e marrjes në pyetje të akuzuarin 

Taktika e marrjes në pyetje të akuzuarin 

Fiksimi i deklaratës së të akuzuarit 

 

Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 

kriminalistikës” -, 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  

 

Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 

kriminalistikës” -, Kolegji “Biznesi”, 

Prishtinë-2019, fq. 228-241. 

 

 

 

 

 

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 

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” -, 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 

 

 

 

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 

 

 

 

1 



72 

 

Fiksimi i rezultateve të njohjes 

Vlera dëshmuese e njohjes 

 

Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 

kriminalistikës” -, Kolegji “Biznesi”, 

Prishtinë-2019, fq. 270-292 

njohjes të sendeve, taktika e 

njohjes së kafshëve, taktika e 

njohjes të vendit të ngjarjes 

penale, taktika e njohjes sipas 

fotografive. 

 

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” -, 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 

11 Java e njëmbdhjetë:  

Ekspertiza 

Nocioni i ekspertizës 

Llojet e ekspertizës 

Vlera dëshmuese e ekspertizës 

 

Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 

kriminalistikës” -, 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” -, 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 

 

 

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 

 

 

1 
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rikonstruimit kriminalistik 

Fiksimi i rezultateve të rikonstruimit 

Vlera dëshmuese e rikonstruimit 

 

Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 

kriminalistikës” -, Kolegji “Biznesi”, 

Prishtinë-2019, fq. 381-392 

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,  

14 Java e katërmbdhjetë: 

Eksperimenti kriminalistik 

Nocioni dhe kuptimi i eksperimentit 

kriminalistik 

Planifikimi i eksperimentit kriminalistik 

Llojet e eksperimentit kriminalistik 

Pjesëmarësit në eksperimentin 

kriminalistik 

Rregullat themelore për kryerjen e 

eksperimentit kriminalistik 

Fiksimi i rezultateve të eksperimentit 

Vlera dëshmuese e eksperimentit 

kriminalistik 

 

Literatura bazë: Muhamet Racaj,”Bazat e 

kriminalistikës” -, Kolegji “Biznesi”, 

Prishtinë-2019, fq. 393-404 

 

 

2 

 

Nocioni dhe kuptimi i 

eksperimentit kriminalistik, 

Planifikimi i eksperimentit 

kriminalistik, Llojet e 

eksperimentit kriminalistik, 

Rregullat themelore për 

kryerjen e eksperimentit 

kriminalistik. 

 

 

1 

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” -, 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 



74 

 

Literatura baze: 

1. Muhamet Racaj,”Bazat e kriminalistikës”- Kolegji”Biznesi”,Prishtinë-2019; 

Literatura plotësuese: 

1. Dr.Muhamet Racaj, Dr.Goce Xhukleski ”Hyrje në kriminalistikë”,Shkup-2012  

2. Nedzat Korajliq, Driton Muharremi, (2009) ” Kriminalistika”,  

3. Vesel Latifi, (2011)” Kriminalistika, , Prishtinë 

4. Skënder Begeja, (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.  

 
 

Profesori i lëndës: 

______________________ 

Dr.Muhamet Racaj                                                         
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR-SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda E DREJTA PENALE – PJESA E PËRGJITHSHME 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri  III 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

3 1 

Metoda e 

mësimit 
Ligjëratë e drejtpërdrejtë. Mënyra konkretizimi. Puna me grupe. Dialogu. 

Konsultime Një herë në javë 

Mësimdhënësi Dr.Muhamet Racaj 
Tel/mob  

e-mail muhametracaj61@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

e-mail  

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 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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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. 

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 në % Nota përfundimtare 
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Vlerësimi i dytë ..........................  20% 

Punimi seminarik-Prezentimi  ....  10% 

Vijimi i rregullt  ...........................   5% 

Provimi final  ...............................  40% 

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 

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
v
a 

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 
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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 

4 Java e katërt: 

Vepra penale dhe përgjegjësia penale e 

kryerësit 

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 

3 Kaualiteti, vepra formale dhe 

materiale, nocioni i 

kundërligjshmërisë, shkaqet 

për përjashtimin e 

kundërligjshmërisë 

1 
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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 

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 

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 

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 
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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 

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, 

3 Nocioni i sistemit të 

dënimeve, llojet e dënimeve  

kryesore dhe sekondare 

1 
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Tetovë, fq. 254-271 

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 trembëdhjetë : 

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 

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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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 

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 

LITERATURA 

Literatura bazë:  

- Dr. Vllado Kambovski, Dr. Ismail Zejneli, E drejta penale pjesa e përgjithshme, 2018 Tetovë, 

Literatura shtesë 

1. Elezi, S. Kaçupi, M. Haxhia, Komenti i Kodit penal të Republikës së Shqipërisë, 

2. Dr. Sc. Ismet Salihu, E drejta penale- pjesa e përgjithshme, 2012 Prishtinë. 
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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.Muhamet Racaj 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR-SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda E DREJTA FAMILJARE DHE TRASHËGIMORE 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  III 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metoda e 

mësimit 

Ligjërata, ushtrime,punime seminari ,konsultime,teste,inprovizime,detyra, etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Mr.sc.Halim Kuliqi  
Tel/mob 044 377 367 

e-mail halikusc@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimet e kursit (modulit): Studentët e vitit të 

dytë të studimeve Bachelor, të njihen  me 

qështjet elementare dhe thelbësore të Lëndes 

Mësimore, E Drejta Familjare dhe Trashëgimore 

që të dyja disiplina shkencore të veçanta, por të 

inkorporuara në një lëndë mësimore. Lëndë këto 

shum të rëndësishme për një jurist të ardhshëm, 

pasi kan mundësi të njihen me qështjet më të 

rendësishme të shoqërisë: Familjen si berthamë e 

saj, pasurinë që e perfitojnë nga të paret e tyre 

(trashëgimlënësit) si dhe pasurinë që e fitojnë me 

kontributin e tyre gjat jetes së perbashkët 

bashkëshortore, familjare, prindërore etj. Pra 

studentet njihen me format e familjes gjatë 

historisë, mënyren e formimit të saj llojet e 

familjeve, te drejtat dhe obligimet e anëtarëve të 

familjes që nga statusi bashkëshortor, prindëror, 

e deri të krijimi i pasurisë familjare, disponimi 

me të dhe lënja e saj perkatësishtë mënyra e 

kalimit të pasuris nga trashegimlënësi/it, tek 

Të arriturat e studentit: Rezultatet e pritura të 

mësim nxënies (nënkuptojnë njohuritë, 

aftësitë dhe shkathtësitë që do ti arrijë 

studenti pas përfundimit të suksesshëm  të 

këtij cikli studimesh.  

Pas përfundimit të ligjëratave dhe dhënjës së 

provimit të kësaj lënde, studentët do të jenë 

në gjendje që: 

1. Të Kuptojnë se E Drejta Familjare është 

degë e Sistemit Juridik e cila studion familjen 

si celul e shoqërisë, pra segmentin më të 

rëndësishem të shoqërisë.  

2. Të kuptojnë se E drejta Familjare  është 

degë e së drejtes civile, e cila rregullon 

juridikisht familjen duke perfshirë bazen e 

saj, martesen, jeten bashkëshortore, të drejtat 

dhe detyrat e bashkëshortëve, të drejten 

prindërore, dhe të drejten e Kujdestarisë dhe 

procedurën për realizimin e të drejtës të 

cenuar. 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:halikusc@hotmail.com
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trashëgimtari/et me format e njohura ligjërishtë 

në Kosovë. 

3. Të njihen me objektin e së drejtes 

Trashegimore,Trashegimlënësin, 

Trashëgimtarin/et, pasurinë trashëgimore, 

mënyrrën dhe procedurën e kalimit të 

pasurisë trashëgimore, nga trashëgimlënësi 

tek trashëgimtari/et.  

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

Prezantimi i temës mësimore me projektor në Power Point, duke e kombinuar edhe me metoden 

klasike të ligjërimit, ushtrime në fleta të mëdha    

Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime  

Rast demonstrimi ne procedurë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar, 

Improvizim i procedurave: për hartimin e testamentit para dëshmitarëve, para organit publik dhe 

asaj në gjykatë. 

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, 

Pjesëmarrje në improvizime të procedurave, 

Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime, 

Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrje ne ushtrime 

Puna individuale dhe grupore ne raste 

studimi, 

Pjesëmarrje diskutime. 

Pjesëmarrje në improvizime të procedurave, 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime 1 15 15 

Punë Praktike 2 5 10 

Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 

Ushtrime në teren 1 5 5 

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 2 5 10 

Koha e studimit vetanak 1 15 15 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 5 1 5 
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final) 

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
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Java e parë- Kuptimi,Objekti,Parimet, 

Burimet dhe  Metodat e së Drejtës 

Familjare 

1. “E Drejta Familjare”Hamdi Podvorica, , 

Prishtinë, 2016, fq. 9-29, 

2.Ligji mbi Familjen i Republikës së 

Kosovës, Prishtinë, 2004. 

2 Ushtrime për ligjeraten 

paraprake 

 

1 

2 Java e dytë -Familja, Kuptimi, Zhvillimi, 

Llojet, Funksionet, Planifikimi familjes, 

Mënyrat e lidhjes familjare, Gjinia 

1.“E Drejta Familjare”H. Podvorica, , 

Prishtinë, 2016, fq. 29-49, 

 

3.Ligjipër familjen  i Republikës së 

Kosovës,2004 

2 Ushtrime dhe diskutime me 

student  

 

1 

3  Java e tretë- E Drejta Martesore; Martesa, 

Kushtet e lidhjes së martesës, 

Pengesat dhe ndalesat martesore, të drejtat 

dhe detyrat e bashkëshortëve 

1. “E Drejta Familjare” H. Podvorica, , 

Prishtinë, 2016, fq. 49-99, 

3.Ligji për familjen  i R.së Kosovës, 2004 

2 Inprovizim i lidhjes së 

martesës, në bazë të  

Ligjit për familjen  i 

Republikës së Kosovës,2004 

 

1 

4 Java e katërt - Zgjidhja e martesës, 

Menyrat e zgjidhjes së martesës 

-Shkurorëzimi dhe pasojat e tij, Bashkësia 

jashtëmartesore. 

1.” E Drejta Familjare”, H. Podvorica, 

Prishtinë, 2016, fq. 99-141, 

2.Ligji për familjen  i Republikës së 

Kosovës, 2004 

2 Inprovizim praktik i 

shkurorëzimit 

 

 

 

1 

5 Java e pestë –Marrëdhëniet në mes 

prindërve dhe fëmijëve 

 Subjektet e së drejtës prindërore, 

Kundërshtimi i atësisë dhe amësisë 

Fëmijët jashtëmartesorë, Vërtetimi i 

amësisë dhe atësisë 

“E Drejta Familjare”,H. Podvorica, 

Prishtinë, 2016, fq.141-170, 

2 Ushtrime studentët në 

përgjegje 

 

1 
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E Drejta Familjare R. Shqipërisë, shtepia 

botuese Tiranë, 

Ligji për familjen  i Republikës së 

Kosovës, 2004 

6 Java e gjashtë - E drejta prindërore, të 

drejtat dhe detyrat e prindërve ndaj 

fëmiëve  dhe e fëmijëve ndaj prindërve dhe 

pers. në gjini 

Pezullimi Kufizimi Kthimi i së drejtës 

prindërore 

“E Drejta Familjare” H. Podvorica, 

Prishtinë, 2016, fq. 171-203, 

E Drejta Familjare R.  Shqipërisë, shtepia 

botuese Tiranë, 

Ligji për familjen  i Republikës së 

Kosovës, 

2 Ushrime për ligjeraten 

paraprake 

 

1 

7 Testi  i parë 

Java e shtatë - Birësimi ( Adoptimi ) 

Kuptimi dhe rendësia, Detyrimi për 

ushqim  Rendësia dhe llojet e detyrimit për 

ushqim 

“E Drejta Familjare”H. Podvorica, 

Prishtinë, 2016, fq. 203-255, 

Ligji për familjen  i Republikës së Kosovës 

2 Inprovizim i procedures së 

adoptimit 

 

1 

8 Java e tetë - E drejat e Kujdestarisë, Organi 

i Kujdestarisë, Kujdestari 

E Drejta Familjare, H. Podvorica,  

Prishtinë, 2016, fq. 255-278, 

Ligji për familjen  i Republikës së Kosovës 

2 Ushtrime per ligjeraten 

paraprake 

Procedura e caktimit të 

kujdestarit 

1 

9 Java e nëntë, - E drejta Trashegimore, 

lënda (objekti), Burimet,metodat, parimet 

“EdrejtaTrashëgimore” Hamdi Podvorica, 

Prishtinë, 2010, fq.9-31, 

. 

Ligji për Trashëgiminë i Kosovës, 2004,  

2 Ushtrime rreth njohurive për 

të drejtën trashegimore, 

studenti në qender 

 

1 

10 Java e dhjetë - Sistemet dhe radhet 

trashegimisë sipas të drejtes tonë 

trashegimore 

“E Drejta Trashëgimore” ,H. 

Podvorica,Prishtinë,2010,fq. 31-62, 

Ligji për Trashëgiminë i Kosovës, 2004,  

2 Ushtrime për ligjeraten 

paraprake 

 

1 
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11 Java e njëmbëdhjetë - Trashëgimia e 

Domosdoshme, Padenjësia për të 

trasheguar 

“E Drejta Trashëgimore” H. 

Podvorica,Prishtinë,2010,fq. 63-94, 

. 

Ligji për Trashëgiminë i Kosovës, 2004,  

2 Ushtrime- Paraqitja skematike 

e radhëve trashegimore 

 

 

1 

12 Java e dymbëdhjetë - Trashegimi me 

testament, veçoritë format dhe menyra e 

shkruarjes së testamentit, 

“E Drejta Trashëgimore”, H. Podvorica, 

Prishtinë, 2010, fq. 99-127, 

. 

Ligji për Trashëgiminë i Kosovës, 2004,  

2 Perpilimi i testamentit 

 

 

1 

13 Testi i dytë  

Java e trembëdhjetë - Llojet e testamentit 

“E Drejta Trashëgimore” Hamdi 

Podvorica, Prishtinë, 2010, fq. 129-146, 

2 Perpilimi i testamentit 

 

Rezultatet e testit dhe sqarimet  

1 

14 Java e katërmbëdhjetë - Procedura e 

shqyrtimit të pasurisë trashegim. parimet e 

procedures 

Kompetenca e gjykatës, 

“E Drejta Trashëgimore”, H.Podvorica 

Prishtinë, 2010, fq.151-160, 

Ligji për Trashëgiminë i Kosovës, 2004,  

2 Perpilimi i aktvdekjes 

 

 

1 

15 Java e pesëmbëdhjetë - Seanca 

trashegimore, vendimi per trashegimi, 

atakimi i vendimit  

Ankesa , mjetet jo te rregullta. 

“E Drejta Trashëgimore”H. Podvorica, 

Prishtinë, 2010, fq.160-177, 

Ligji për Trashëgiminë i Kosovës, 2004,  

2 Inprovizimi i një seance 

trashegimore 

 

Shembuj nga gjykata 

1 

LITERATURA 

Literatura baze: 

1. “E Drejta Familjare”,  Dr. Hamdi Podvorica, Prishtinë, 2016; 

Literatura plotesuese: 

1. Abdulla Aliu & Haxhi Gashi, “E Drejta Familjare”, Prishtinë, 2007 

2. Dr. Hamdi Podvorica ” E Drejta Trashëgimore”, , Prishtinë, 2010, 

3. Ligji për Familjen i Republikes së Kosovës 2004,  

4. Ligji për Trashëgiminë i Kosovës, 26/2004, 

  

VËREJTJE 
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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  - aktiv, 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 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 /045/ 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Nivelii 

studimeve 

Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm Viti 

Akademik 

 

2022 - 2023 

Lënda POLITIKA KRIMINALE 

Viti II Statusi i 

lëndës 

 

Zgjedhore 

 

ECTS/kredi 

 

5 

Semestri I 

Javët 

mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore 

Ligjërat

a 

Ushtrime 

2 0 

Metoda e 

mësimit 

Ligjëratë edrejtpërdrejtë.Mënyrakonkretizimi. Punamegrupe.Dialogu. 

Konsultime Njëorëparadhenjë orëpas ligjëratave 

 

Mësimdhënësi 

 

Dr. Mitasin Beqiri 

Tel/mob 049/838-775 

e-mail mitasin.beqiri@hotmail.com 

 

Asistenti 

 Tel/mob  

e-mail  

Qëllimi studimor dhepërmbajtja elëndës Përfitimet e Studentit 

Informimi rreth problemeve më të diskutuara në 

fushën e parandalimit dhe organizimit të luftës së 

suksesshme kundër kriminalitetit si dhe ndërtimit të 

politikave bashkëkohore kriminale. 

Fitimi i njohurive të përgjithshme, lidhur me të gjitha 

format bashkëkohore të organizimit të luftës së kundër 

kriminalitetit. 

Njohjen e politikave të ndryshme shoqërore dhe shtetërore,  

si dhe masave të karakterit penal dhe jopenal që 

ndërmerren në vende, rrethana dhe kohëra të caktuara në 

Të kuptojnë qëllimin e politikës kriminale, 

Të bëjnë dallimin dhe njohjen e raporteve që 

ekzistojnë në mes të Politikës Kriminale dhe 

shkencave të tjera, si të drejtës penale, kriminologjisë, 

penologjisë, kriminalistikës, politikës sociale etj. 

Të zbatojnë njohurit e fituara shkencore në drejtim të 

krijimit të politikave adekuate kriminale që do të 

rezultonin me parandalimin ose luftimin e suksesshëm 

të të gjitha formave të manifestimit kriminal. Të 

parashtrojnë projekte të zhvillimit të politikave 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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drejtim të parandalimit ose luftimit të suksesshëm të 

kriminalitetit në tërësi ose formave të veçanta të 

manifestimit të tij. 

konkrete kriminale që do të mundësonin parandalimin 

ose luftimin e suksesshëm të formave të caktuara të 

manifestimit kriminal, si psh., delikuencës së të 

miturve, dhunën në familje, kërkimin e lëmoshës, 

korrupsionit, krimit të organizuar, prostitucionit etj. 

METODOLOGJIAPËRREALIZIMINE TEMAVEMËSIMORE 

Prezantimiitemës mësimorenëPoëer Point, 

Përsëritjaetemësparaprakengagrupi icaktuaristudentëve,analiza,hulumtimedheushtrime 

individualedheekipore. 

Raststudimiapo detyrë (përorëneushtrimeve) lidhurmetemëneligjëruar,punime seminarike. 

KUSHTETPËRREALIZIMIN ETEMËSMËSIMORE 

Sallaepajisur mekompjuterdheprojektor, tabelapër ushtrimin e detyrave 

Mënyraevlerësimit tëstudentit (në%): 

Vlerësimi i parë: 30% 

Vlerësimi i dytë   25% 

Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera 10% 

Vijimi i rregullt  5% 

Provimi final   30% 

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 

Vijimii Ligjëratave 

Pjesëmarrje aktive, 

Punimeseminarike, projekte,  

Pjesëmarrjeneteste dheushtrime,  

Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrjeneushtrime 

Punaindividualedhegruporene raste studimi, 

Pjesëmarrjediskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime / / / 

Punë Praktike / / / 
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Kontakte me mësimdhënësin 2 5 10 

Ushtrime në teren 2 5 10 

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 1 10 10 

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 6 ECTS 

kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë  

Ngarkesa  

totale:   

125 

Ja
v

a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Kuptimi dhe lënda e politikës kriminale 

Kuptimi i politikës kriminale si disipline e 

posaçme shkencore 

Politika kriminale dhe objektii saj . Latifi 

Vesel, “Politika Kriminale”, Prishtinë 2013 

2  

 

2 Politika kriminale dhe lidhja esaj me 

shkencat e tjera 

Politika kriminale dhe e drejta penale 

Politika kriminale dhe kriminologjia 

Politika kriminale dhe penologjia 

Politika kriminale dhe e drejta e 

procedurës penale 

. Latifi Vesel, “Politika Kriminale”, 

Prishtinë 2013 

2   

3 Politika kriminale në procesin e saj historik 

Politika kriminale në shoqërinë e lashtë 

Reagimi ndaj kriminalitetit në shoqërinë 

klasore . Latifi Vesel, “Politika 

Kriminale”, Prishtinë 2013 
 

2   

4 Politika kriminale nës hoqërinëere. 

Pikëpamjet e shkollës klasike juridiko 

penale për politikën penale 

Pikëpamjet e shkollës sociologjike dhe të 

2   
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shkollës sëmbrojtjes së reshoqërore. . Latifi 

Vesel, “Politika Kriminale”, Prishtinë 2013 

5 Politika kriminale në shoqërinë 

bashkëkohore 

Politika kriminalesi disiplinë moderne 

teorike dhe praktike 

Vështrimi kritik dhe parimet e ndërtimit të 

politikës së rekriminale   . Latifi Vesel, 

“Politika Kriminale”, Prishtinë 2013 

2   

6 Baza juridike penale e politikës kriminale 

Represioni dhe politika ndëshkimore në 

luftimin e kriminalitetit . Latifi Vesel, 

“Politika Kriminale”, Prishtinë 2013 

2   

7 Organet e judikaturës penale dhe politika 

kriminale 

Policia dhe luftimi i kriminalitet  

Prokuroria dhe luftimi i kriminalitetit . 

Latifi Vesel, “Politika Kriminale”, 

Prishtinë 2013 

Testii I-rëprovues 

2   

8 Rëndësia elegjislacionitpenal dhe politikës 

ndëshkimorepër politikën kriminale 

Sanksionet penale dheluftakundër 

kriminalitetit . Latifi Vesel, “Politika 

Kriminale”, Prishtinë 2013 

2   

9 Parandalimi– prevencioni shoqërordhe 

politikakriminale 

Parimet themelorete luftës preventive  

Individual . Latifi Vesel, “Politika 

Kriminale”, Prishtinë 2013 

2   

10 Bartësitkryesorëtë parandalimit- 

prevencionit 

Roliparandalues i familjes 

Roliparandalues i shkollës 

. Latifi Vesel, “Politika Kriminale”, 

Prishtinë 2013 

2   

11 Roli parandalues i institucionevetë 

specializuara 

Rol iparandalues i ndihmës postpenale, 

2   
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Roli parandalues i trajtimit individual dhe 

grupor, Roli preventive  i organizatave 

ndërkombëtare . Latifi Vesel, “Politika 

Kriminale”, Prishtinë 2013 

12 Mjetet dhe metodat bashkëkohore të 

parandalimit të kriminalitetit 

-Krimiiorganizuar,korrupsionidhepolitika 

kriminale 

-Disa formakarakteristike tëkrimittë 

organizuar 

. Latifi Vesel, “Politika Kriminale”, 

Prishtinë 2013. 

2   

13 Delinkuenca e te miturve dhe politika 

kriminale 

-Kriminaliteti i të  miturve 

. Latifi Vesel, “Politika Kriminale”, 

Prishtinë 2013 
 

 

2   

14 Pozita e femrës si viktimëosedëshmitare 

 Latifi Vesel, “Politika Kriminale”, 

Prishtinë 2013 

2   

15 Roli i politikës kriminale në 

parandalimin 

dhe luftimin e formave të ndryshme të 

dhunës në familje . Latifi Vesel, “Politika 

Kriminale”, Prishtinë 2013 

2   

LITERATURA 

Literatura baze: 

1. Latifi Vesel, “Politika Kriminale”, Prishtinë 2013; 

Literatura plotesuese: 

1. Prof. Dr.Ismet Elezi, Prof. Dr. Vasilika HYSI: “Politika Kriminale”,  Tiranë 2006 
2. Prof.Dr.Ismet Salihu, “Edrejta penale”, Prishtine, 2005 
3. Prof. Dr. Ejup Sahiti, “Edrejta e procedures penale“, Prishtine, 2008. 

4. Prof. Dr.Ragip Halili, “Penologjia”, Prishtinëë, 2002. 
 

VËREJTJE 
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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 

-Parasëgjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe tërespektojëinstitucionin dhe rregullat 

shkollore; 

-Duhet tërespektojëorarin eligjëratave, ushtrimevedhepunimet seminarike,  të jetë  i vëmendshëm 

në orën mësimore; 

-Është i obliguar posedimi dhe paraqitja eindeksitnëtestedheprovim; 
-Gjatë hartimit tëpunimeveseminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimevetë dhënanga 
mësimdhënësi përrealizimin e hulumtues dheteknik të punimit; 

-Testet dheprovimet vlerësohen individualisht përsecilin student. Prandaj, studentet duhet të 

përqendrohen vetëm nënjohuritëpersonale. 

-Shkelja eventualeekëtyreparimeveetike(rregullave) ndëshkohet konformnormavetë parapara me 

ligj. 
 

 
 

Profesori i lëndës: 

 

______________________ 

Prof. Dr.Mitasin Beqiri 
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VITI I DYTË: 

SEMESTRI I IV-të: 

 

ëëë.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR-SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akadem

ik 

2022 - 2023 

Lënda E DREJTA CIVILE 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri  IV 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

3 1 

Metoda e 

mësimit 

Ligjërata, ushtrime, punime, konsultime, teste, raste studimi, detyra, ushtrime, 

etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr. Lulzim Farizi 
Tel/mob 044 – 474-488 

e-mail lulzim_farizi@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimet e lëndës konsistojnë në dhënien e 

mundësisë studentëve për të kuptuar sa më mirë 

fushën e të drejtës civile dhe për të zhvilluar 

vetëdijen te studentët për zbatimin e dispozitave 

me të cilat rregullohen çështjet që i referohen 

fushës juridike-civile. 

Njohurit: 

• njohuritë mbi tërësinë e dispozitave 

juridike-civile me të cilat rregullohen 

marrëdhëniet shoqërore të karakterit 

pasuror  

• trajtimin në mënyrë bashkëkohore të 

parimeve të përgjithshme për 

marrëdhëniet  juridiko-civile 

• paisja e studëntëve me njohuritë 

themelore mbi të drejat civile, krijimin e 

mardhënieve juridiko-civile dhe anulimin 

e tyre 

• njihuritë elementare mbi subjektet e së 

drejtës të cilët krijojnë mardhënie 

juridike-civile 

• aftësit dhe zotësit juridike për krijimin 

dhe shuarjen e mardhënieve juridiko-

civile 

• simulimi dhe zgjedhja e rasteve të 

http://www.kolegjibiznesi.com/
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caktuara që i referohen krijimit të 

mardhënive juridiko-civile 

• Aftësitë:  

• Aftësitë e komunikimit dhe prezantimit,  

• Aftësitë e punës në ekip,  

• Aftësitë e zbatimit të teorisë në praktikë  

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

Prezantimi i temës mësimore në Power Point, ushtrime.    

Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe ushtrime  

individuale dhe ekipore.   

Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar 

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. 

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 2 15 15 

Ushtrime në teren 2 5 10 

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 1 10 10 

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 Ngarkesa   
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ka 7 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 175 orë  

totale:   175 
Ja

v
a Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Hyrje në të drejtën civile 

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

, fq. 19-26 

 

3 

Ushtrime praktike lidhur me 

ndarjen e degëve të drejtësisë 

 
1 

2 Objekti dhe parimet e së drejtës civile 

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

, fq. 27-52 

 

3 

Ushtrim i parimeve në rastet 

praktike (rastet e raportit 

kontraktor) 
1 

3 Burimet e së drejtës civile 

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

fq. 109-218 

 

3 

Praktik e ligjit si burim i së 

drejtës 

1 

4 Kodifikimet më të rëndësishme të së 

drejtës civile në Botë 

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

, fq. 53-79 
 

3 

Krahsaimi midis Kodit Civil 

Francez dhe i Kodit Civil 

Gjerman 

1 

5 Subjektet e së drejtës civile 

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

, fq. 231-264 

 

3 

Ushtrime lidhur me lidhejen e 

një pune juridike nga personi i 

mitur si subjekt 
1 

6 Raportet juridiko-civile 

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

, fq.223-225 

 

3 

Ushtrime lidhur me lidhejn e 

një pune juridike të një 

anshme –premtimi publik 
1 
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7 E drejta objektive 

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

, 225-230 

 

3 

Ushtrime praktike lidhur me 

normat juridike si e drejtë 

objektive 
1 

8 E drejta subjektive civile  

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

fq. 231-264 

 

3 

Ushtrim me rast studimi kur 

një subjekt e nxjerrë të drjetën 

subjektive nga ligji 
1 

9 Objektet e një marrëdhënie juridike-

civile  

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

fq. 265-290 
 

3 

Ushtrim lidhur me sendin si 

objekt i një kontrate shtiblerje 

të një paluajtshmërie 
1 

10 Karakteristikat dhe llojet e të drejtave 

juridiko-civile absolute dhe atyre 

relative 

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

, fq. 301-326 
 

3 

Ushtrime lidhur me pronësinë 

si e drejtë absolute dhe të 

drejtat kontraktore si të drejta 

relative 
1 

11 Pasuria (sendet) 

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

, fq. 327-352 

 

3 

Ushtrim lidhur me trajtimin e 

një të drejte si pasuri (e drejta 

e konvertuar në pasuri) 
1 

12 Punët juridike  

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

fq. 353-378 

 

3 

Lidhja e një kontrate (puna 

juridike e dyanshme) 

1 

13 Pavlefshmëria e punëve juridike  

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

, fq. 379-418 

 

3 

Ushtrim lidhur me punn 

juridike (testamentit) e 

pavlefshme 
1 
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14 Mbrojtja e të drejtave subjektive civile 

 

Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e 

përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

, fq. 435-451 

 

3 

Ushtrim lidhur me mënyrën e 

paraqitjes së padisë për 

mbrojtjen e të drejtave juridike 

civile  
1 

15 Testi final  
3 

Vlersimi i rrezultateve 

praktike 
1 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

1. Abdulla Aliu,’’E drejta civile-pjesa e përgjithshme’’ Prishtinë 2015 

Literatura plotesuese: 

1. Zeta Tërpollari, “Paditë për mbrojtjen e të drejtave reale”, UET, Tiranë 2014, 

2. Francesco Galgano, “E drejta private”, Tiranë, 2003, 

3. Valentina Kondili, “ E drejta civile I”(pjesa e përgjithshem),  Tiranë, 2007 

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. Lulzim Farizi 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR-SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda EKONOMIA E APLIKUAR 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Zgjedhore ECTS/kredi 4 

Semestri  IV 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metoda e 

mësimit 

Ligjërata, ushtrime,punime,konsultime,teste,raste studimi,detyra, etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr.Nexhmije Kabashi 
Tel/mob 044-111-491 

e-mail nexha63@live.com 

Asistenti  
Tel/mob  

e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimi i kësaj lënde është të pajisë studentët me 

njohuritë profesionale nga sfera e ekonomise  , si 

dhe te zhvilloj dhe pasuroj aftesite e 

tyre(studenteve)me  njohuri nga  shkence e 

ekonomise .    

Njohuritë: 

• Aftesimi profesional ne skencat ekonomike , 

mesim i rregullave dhe metodave te ndrysme  

nga sfera e shkeces se ekonomise, njoftim me 

per se afermi me pasurite natyrore, faktoreve 

te zhvillimit ekonomiksi dhe kornizave te 

rregullave, qe duhet permbajtur. 

 

Aftësitë: 

• Zbatimi dhe aplikimi i njohurive te fituara 

ne bashepunim me shkathtesit  e poseduara 

dhe te perforcuara  gjat ketij kursi mesimor , 

ne perditshmerin menaxheriale dhe 

biznesore. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

Prezantimi i temës mësimore në Power Point, 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 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave  

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Vlerësimi i parë: 30% 

Vlerësimi i dytë   25% 

Detyrat e shtëpisë ose angazhime  tjera 10% 

Vijimi i rregullt  5% 

Provimi final    30% 

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 

Punë Praktike    

Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 2 10 20 

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
v
a Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Hyrje- Kuptimi dhe doktrinat e ekonomise 

aplikative-Dr.Musa 

Limani,,Makroekonomia  

aplikative”Prishtine 2018,fq.11-38 

 

2  

Ushtrime  lidhue me materien 

mesimoire Kuptimi dhe 

doktrinat e makroekonomise 

aplikative. 

1 
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2  

Java e dyte: 

Komponentet e ekonomise aplikative-

Dr.Musa Limani,,Makroekonomia 

Aplikative”Prishtine 2018,fq,41-45 

2 Ushtrime  lidhur me 

komponentet e ekonomise 

aplikative. 

 

 

1 

3 Qellimet e ekonomise aplikative-Dr.Musa 

Limani,,Makroekonomia 

Aplikative”Pr.2018,fq.47-57 

2 Ushtrime lidhur me qëllimet e 

ekonomise aplikative. 

1 

4 Java e IV -D- Faktoret e ekonomise 

aplikative Faktori njeri, faktori shoqeror 

dhe faktoret material)si dhe privatizimi, 

dhe modelet e privatizimit) (Dr.Musa 

Limani,,Makroekonomia Aplikative”fq.61-

70-Prishtine 2018 

2 Ushtrime lidhur me   faktoret  

e ekonomise aplikative(faktori 

njeri, faktori shoqeror dhe 

faktoret material, per 

privatizimin dhe modelet e 

privatizimit). 

1 

5 Zhvillimi dhe  politika zhvillimore-Dr. 

Musu Limani,,Makroekonomia 

Aplikative”Pr.2018, fq.81-100 

  2 Ushtrime  lidhur me politikat 

zhvillimore. 

1 

6 Java e VI-të: - Faktoret e 

makroekonomise aplikative Dr. Musa 

Limani,, Makroekonomia 

Aplikative”Pr.2018,fq.106-116 

2 Ushtrime lidhur me faktoret 

eekonomise aplikative. 

1 

7 Java e VII-të: Politika , sistemi 

kreditor,sistemi monetar dhe devizor-Dr. 

Musa Limani,, Makroekonomia 

Aplikative”Pr.2018,fq.119-126 

2 Ushtime per politiken, 

sistemin kreditor, monetar dhe 

sist. Revizor. 

1 

8 Java e VIII- Testi i parë me shkrim 

(vlersimi i pare me shkrim intermediet) 

2 Ushtrime lidhur me testin e 

pare. 

1 

9 Kuptimi i sistemit bankar 

-Dr.Musa Limani,,Makroekonomia 

Aplikative”Pr.2018,fq.128-134 

2  

Ushtrime lidhur me  sistemin 

bankar 

1 

10 Sistemi  fiskal dhe funksioni i ti-Dr.Musa 

Limani,,Makroekonomia 

Aplikative”Pr.2018, fq.135-147 

2 Ushtrime lidhur me sistemin 

fiskal dhe funksionet e tij. 

1 

11 Java e XI-të: Tregu dhe politika e 

çmimeve-Dr.Musa 

Limani,,Makroekonomia 

Aplikative”Pr.2018, fq.151-165 

2 Ushtrime lidhur me tregun dhe 

politikat e çmimeve. 

1 



104 

 

12 Java e XII-të:Madhesite globale 

makroekonomike ,funksioni i tyre ne 

ekonomine kombetare dhe  niveli i jeteses  

e konsumi final-Dr.Musa 

Limani,,Makroekonomia 

Aplikative”Pr.2018,fq.169-197 

2 Ushtrime lidhur me madhesit 

globale, funksionet etyre , si 

dhe nivelet  te jeteses. 

1 

13 Java e XIII-të:Vleresimi i dyte me shkrim 

intermediar 

2 Ushtrime –shtjellim i testit te 

dyte. 

1 

14 Java e XIV- 

Politika industriale, agrare dhe e zhvillimi 

te tregetise dhe ekonomise se vogel.-

Dr.Musa Limani,, Makroekonomia 

Aplikative”Pr.2018,fq.201-226 

2 Ushtrime  lidhur me politikat 

industriale, agrare, dhe 

zhvillimin e tregetise dhe 

ekonomise se vogel. 

1 

15 Java e XV-të:Politika e 

komunikacionit,xhvillimi te turizmit 

dhepolitika e zhvillimi te ekonomise se 

vogel-Dr.Musa Limani,,Makroekonomia 

Aplikative”Pr.2018,fq.228-241. 

2  1 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

1. Dr.Musa Limani ,,Makroekonomia Aplikative” -Prishtine, 2018 

2.Dr.Musa Limani, ”Ekonomia e Kosovës”, 2018 Prishtinë 

Literatura Shtesë: 

1. Dr.Musa Limani ,,Politika e zhvillimit rajonal” –Prishtinë 2010 

2. Dr. Sinan Ademaj „Bazat Ekonmike“, 2008 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 

- 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.Nexhmije Kabash 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 /045/ 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda E DREJTA ADMINISTRATIVE 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri  IV 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

3 1 

Metoda e 

mësimit 

Ligjërata, ushtrime, punime, konsultime, teste, raste studimi, detyra, ushtrime, 

etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr. sc. Resmi Hoxha 
Tel/mob 044 169 018 

 e-mail resmi.hoxha@live.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimi i kësaj lënde është të pajis studentët me 

njohuritë themelore në fushën  e lëndës E Drejta 

Administrative e cila është e përqëndruar në 

qasjen teorike dhe praktike të njohjes dhe 

transformimt të marrdhënjeve shoqërore në 

përgjithësi dhe të atyre juridike-administrative në 

veçanti. 

Theks i veçant i kushtohet instituteve më të 

rëndësishme në fushën e shkencave 

administrative. Organet e administrates  dhe roli 

i tyre në ruajtjen e ligjshjmërisë, janë qëllim dhe 

synim i kësaj lënda shkencore. Njohja me aktin 

administrative si forma ma kryesore në 

veprimatarinë administrative dhe vendimarrëse 

të administrates publike janë të një rendësie të 

veçantë. Poashtu me rëndësi është edhe kontrolli 

(i brendshëm dhei i jashtëm) për zbatimin e 

ligjshmërisë në veprimtarinë e administrates nga 

pikpamja e kritereve të subjekteve të së drejtës.  

 

Njohurit: 

Njohuri juridike administrative 

Njohuri për mardhëjet juridike administrative, 

Aktet administrative dhe përpilimi i tyre 

Veprimtaria dhe puna administrative, 

Mënyra e organizimit të administrates, 

Puna e organeve të administrates, 

Shërbimet publike dhe auroeizimet publike, 

Mënyra e kontrollit të veprimatrisë 

administrative, 

Përgjegjësia politike e administrates. 

Aftësitë:  

Aftësitë e komunikimit dhe prezantimit,  

-Aftësitë e punës në ekip,  

-Aftësitë e interpretimit të njohurive të fituara 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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- Prezantimi i temës mësimore në Power Point  

- Lënda ”E drejta administrative” do të vijohet  përmes ligjëratave, seminareve, ushtrimeve duke 

mos i  

- Ligjërata do të paraqes prezantimin e rregullave themelore hyrëse dhe studime komperative të 

sistemeve të së   

  drejtës lidhur me zhvillimin e së drejtës administrative.  

- Ligjëratat do të jenë interaktive, për t’iu mundësuar studentëve një pjesëmarrje sa më aktive në 

temat që do të  

   shtjellohen.  

- Seminaret do të jenë një proces interaktiv i mësimit për studentët, 

- Studentëve u kërkohet që të shkruajnë së paku një punim seminarik që ka të bëjë me ndonjërën 

prej çështjeve apo  

  temave të trajtuara gjatë ligjëratave.  

- Pjesa e punës së shkruar do të llogaritet në vlerësimin final të studentit.   

-Gjatë ushtrimeve, studentët do të kenë mundësi që përmes shembujve praktik të përvetësojnë 

me lehtësi  mësimet e përciellura gjatë ligjërimit. 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 

Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave statistikore   

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. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime 1 15 15 

Punë Praktike 2 10 20 

Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 

Ushtrime në teren    

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 
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Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 

final) 

5 2 10 

Projektet propozimet 5 2 10 

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
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Java e pare –Nocione të përgjithshme 

lidhur me të drejtën në përgjithësi dhe 

parimet nga shkencat administrative në 

veçanti.Analiza dhe sqarimi i nocioneve 

kryesore. 

Dr E.Stavileci, Dr A. Sokoli, Dr. M. Batalli 

“E Drejta Administrative – Administrata, 

Kontrolli i punës së Administratës dhe 

Përgjegjësia Politike e saj, Kompjuterizimi 

i Administratës”, Prishtinë, 2016fq. 7-23. 

2 

Ushtrime-Përsëritje e 

përmbajtjes së termave dhe 

nocioneve kryesore në fushën 

e së Drejtës administrative  

 

 
2 

2 Java e dytë-Shtrirja dhe sistemimi i 

njoftimeve themelore për lëndën.  

Kuptimi i përgjithshëm i së drejtës, shtetit, 

pushtetit, pushtetit shtetëror;   

Kuptimi i shtetësisë, organit shtetëror, 

veprimtarisë shtetërore dhe veprimtarisë 

administrative shtetërore;   

Akti juridik, Kushtetuta, Ligji, Akti 

Nënligjor, Akti Administrativ, 

Marrëdheniet Juridike Administrative, 

Rendi Juridik, Sistemi Juridik, Institucioni 

Juridik, Dega Juridike, Subjekti Juridik    

Dr E.Stavileci, Dr A. Sokoli, Dr. M. Batalli 

“E Drejta Administrative – Administrata, 

Kontrolli i punës së Administratës dhe 

Përgjegjësia Politike e saj, Kompjuterizimi 

i Administratës”, Prishtinë, 2016 fq. 41-63.   

2 

Ushtrime-Kuptimi i sëdrejtës, 

shtetit, pushtetit shtetëror, 

shtetësisë, veprimtarisë 

shtetrore administrative, etj. 

2 

3 Java e tretë-Karakteri i përgjithshëm dhe 

përmbajtja themelore e së Drejtës 

Administrative.  

E Drejta Administrative dhe shkenca e saj;  

Objekti i së drejtës administrative;   

Raporti i së drejtës administrative me 

shkencat tjera të së drejtës;   

Burimet e së drejtës administrative;   

Sistemi i së drejtës administrative.   

E Drejta Administrative dhe Shkenca mbi 

Administratën.. 

2 

 

 

 

Ushtrime-Objekti i së drejtës 

administrative, raporti me 

shkencat tjera të së drejtës. 2 
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Dr E.Stavileci, Dr A. Sokoli, Dr. M. Batalli 

“E Drejta Administrative – Administrata, 

Kontrolli i punës së Administratës dhe 

Përgjegjësia Politike e saj, Kompjuterizimi 

i Administratës”, Prishtinë, 2016, fq. 65-

93.   

4 Java e katërt-Kontrolli i punës së 

Administratës  

Nocioni, qëllimi dhe llojët e kontrolit të 

punës së administratës.   

Subjektet, Objekti dhe autorizimet e 

kontrollit të punës së administratës;    

Llojët dhe format e kontrollit të 

administratës;    

Modelet e kontrollit administrativ të 

administratës;   

Kontrolli i jashtëm i administratës;   

Kontrolli parlamentar i administratës;   

Kontrolli gjyqësor i administratës;  

Kontrolli i administratës nga ana e 

prokurorisë dhe nga ombudsmani si formë 

e veçantë e kontrollit të punës së 

administratës.  

Përgjegjësia politike e administratës;   

Llojët e përgjegjësisë;    

Nocioni i përgjegjësisë politike, Llojët dhe 

natyra e sanksioneve mbi përgjegjësinë 

politike.   

Dr E.Stavileci, Dr A. Sokoli, Dr. M. Batalli 

“E Drejta Administrative – Administrata, 

Kontrolli i punës së Administratës dhe 

Përgjegjësia Politike e saj, Kompjuterizimi 

i Administratës”, Prishtinë, 2016, fq. 101-

183.   

2 

 

 

 

 

Ushtrime-Llojet dhe format e 

administrates 

Kontrolli i jashtëm, i 

brendshëm, kontrolli 

parlamentar, gjyqësor, 

kontrolli nga ana e 

prokurorisë. 

Përgjegjësia politike në 

administratë 
2 

 

 

5 Java e pestë-Kompjuterizimi i 

Administratës  

Gjendja e administratës publike,  

 Evoluimi i teknologjisë informative dhe 

procesi i reformimit të administratës 

publike;   

Vënia e administratës në shërbim të 

qytetarëve dhe  

dimensionet e administratës së 

kompjuterizuar;   

Efektet e Kompjuterizimit të administratës;   

Kompjuterizimi në fusha të veçanta të 

2 

 

Ushtrime-Procesi dhe nevoja e 

reformimit të administrates, 

Kompjuterizimi I 

administrates 

Administrata publike në 

Kosovë 

 

2 
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administratës publike;   

Kompjuterizimi i administratës së 

Universiteteve, Gjykatave, Shendetësisë, 

Sistemit Bankar etj;   

Trendet e Kompjuterizimit të 

Administratës Publike në vendet e 

zhvilluara;   

Përsosja e punës në administratën publike 

të vendeve në tranzicion;   

Administrata Publike në Kosovë.   

1 Dr E.Stavileci, Dr A. Sokoli, Dr. M. 

Batalli “E Drejta Administrative – 

Administrata, Kontrolli i punës së 

Administratës dhe Përgjegjësia Politike e 

saj, Kompjuterizimi i Administratës”, 

Prishtinë, 2016, fq. 195-313. fq 126-148 

6 Java e gjashtë-Organizimi i administratës  

Organet e administratës;   

Nocioni i përgjithshëm i organizatës;  

Nocioni i organizatës administrative;  

Llojët e organizatave administrative;   

Organet e administratës;    

Klasifikimi i organeve të administratës 

shtetërore;   

Parimet e organizimit të administratës 

shtetërore;   

Shërbimet publike dhe institucionet për 

ushtrimin e tyre;   

Nocioni i shërbimit publik; klasifikimi i 

shërbimeve publike; autorizimet publike  

1.E Drejta Administrative – Organizimi 

dhe Veprimtaria Administrative, Esat 

Stavileci, Mirlinda Batalli, Sokol Sadushi, 

Prishtinë, 2012, fq. 11-30 

2 

 

 

Ushtrime-Organet e 

administratës 

2 

7 Java e shtatë-Parapërgatitje për vlerësimin 

e parë  

Vlerësimi i parë 

Testi i parë 
2 

 

2 

8 Java e tetë- Organizimi i administratës 

shtetërore në vendet e ndryshme me 

rregullim të ndryshëm shoqëror (një 

vështrim krahasues)  

Organizimi i administratës shtetërore në 

Francë, Gjermani, SHBA, Bullgari, Greqi, 

Hungari, Itali, Rumani, Slloveni, Kroaci 

2 

 

 

Ushtrime – Organizimi i 

administrates në vende të 

ndryshme 

2 
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dhe Shqipëri.  

Administrata shtetërore në Kosovë;   

Organizimi i administratës në Kosovë nga 

viti 1999 nën Administrimin e UNMIK-ut 

dhe pas shpalljes së pavarësisë së 

Republikës së Kosovës.   

Institucionet dhe organet e administratës 

shtetërore në Kosovë;  Organet e larta, 

qendrore dhe lokale të administratës 

shtetërore në Kosovë;   

Organizimi i organeve të administratës 

shtetërore në Kosovë;   

 

1.E Drejta Administrative – Organizimi 

dhe Veprimtaria Administrative, Esat 

Stavileci, Mirlinda Batalli, Sokol Sadushi, 

Prishtinë, 2012, fq. 32-94.   

9 Java e nëntë-Veprimtaria Administrative  

Veprimtaria e organeve të administratës 

shtetërore;   

Funksionet themelore të shtetit;   

Përkufizimi i veprimtarisë së organeve të 

administratës shtetërore;   

Parimet e punës së organeve të 

administratës;   

Parimi i Ligjshmerisë, mëvetësisë, 

efikasitetit, dhe parimi i punës së hapur të 

administratës  

1.E Drejta Administrative – Organizimi 

dhe Veprimtaria Administrative, Esat 

Stavileci, Mirlinda Batalli, Sokol Sadushi, 

Prishtinë, 2012, fq. 97-106.  

2 

 

 

Ushtrime – Veprimtaria e 

organeve të shtetit 

2 

10 Java e dhjetë-Marrëdhëniet juridike 

administrative  

Llojet e marrëdhënieve juridike 

administrative;   

Normat juridike administrative;  

Marrëdhëniet ndërmjet organeve të 

administratës dhe marrëdhëniet e saj me 

organet e tjera të pushtetit;   

Klasifikimi i veprimtarisë së organeve të 

administratës;  Marrëdhëniet ndërmjet vet 

organeve të administratës; Marrëdhëniet e 

organeve të administratës me organet e 

tjera të pushtetit shtetëror;  Marrëdhëniet e 

organeve të administratës shtetërore me 

2 

 

Ushtrime – Llojet e 

mardhanjeve juridiko-

administrative 

2 
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organet ligjvënëse;  Marrëdhëniet e 

organeve të administratës shtetërore me 

organet ekzekutive;  Marrëdhëniet e 

organeve të administratës me gjykatat.  

1.E Drejta Administrative – Organizimi 

dhe Veprimtaria Administrative, Esat 

Stavileci, Mirlinda Batalli, Sokol Sadushi, 

Prishtinë, 2012, fq. 108-123 

11 Java e njëmbdhjetë-Akti Administrativ  

Përkufizimi i aktit administrativ;   

Forma dhe përmbajtja e aktit administrativ;   

Veçoritë e aktit administrativ;  

Fuqia juridike e aktit administrativ;   

1.E Drejta Administrative – Organizimi 

dhe Veprimtaria Administrative, Esat 

Stavileci, Mirlinda Batalli, Sokol Sadushi, 

Prishtinë, 2012, fq. 127-247 

2 

 

Ushtrime – Përkufizimi dhe 

format e aktit administrativ 

2 

12 Java e dymbdhjetë- Vlefshmeria e aktit 

administrativ;  

Pavlefshmeria e aktit administrativ;  

1.E Drejta Administrative – Organizimi 

dhe Veprimtaria Administrative, Esat 

Stavileci, Mirlinda Batalli, Sokol Sadushi, 

Prishtinë, 2012, fq. 127-247 

2 

Ushtrime -Vlefshmëria e 

akteve administrative 

2 

13 Testi i dytë 2  2 

14 Java e katërmbdhjetë- Pushimi i fuqisë 

juridike të aktit administrativ.  

1.E Drejta Administrative – Organizimi 

dhe Veprimtaria Administrative, Esat 

Stavileci, Mirlinda Batalli, Sokol Sadushi, 

Prishtinë, 2012, fq. 127-247 

2 

Ushtrime -pushimi i fuqisë së 

akteve administrative 

2 

15 Java e pesëmbdhjetë-Rikapitulim i 

përmbajtjes së lëndës E Drejta 

administrative 

1.E Drejta Administrative – Organizimi 

dhe Veprimtaria Administrative, Esat 

Stavileci, Mirlinda Batalli, Sokol Sadushi, 

Prishtinë, 2012 

2 

Ushtrime  

2 

LITERATURA 
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Literatura bazë: 

1.Dr E.Stavileci, Dr A. Sokoli, Dr. M. Batalli “E Drejta Administrative – Administrata, Kontrolli i 

punës së Administratës dhe Përgjegjësia Politike e saj, Kompjuterizimi i Administratës”, 

Prishtinë, 2016.  

2. E.Stavileci, M.Batalli, S. Sadushi “E Drejta Administrative – Organizimi dhe Veprimtaria 

Administrative”, Prishtinë, 2012  

3. Dr Agur  Sokoli “E Drejta Administrative”, Prishtinë 2014,  

Literatura shtesë: 

1.B.Pollozhani, E. Dobjani, E. Stavileci, L. Salihu. “E Drejta Administrative – aspekte 

krahasuese”, -, Shkup, 2010.  

2. Prof. Esat Stavileci “Nocione dhe Parime të Administratës Publike”, , Prishtinë 2005.  

3. Prof. Sokol Sadushi  “E drejta administrative” , , Tiranë, 2000  

5. , Prof. Ermir Dobjani “E drejta administrative 1”, Tiranë, 2003 

 

VËREJTJE 

Për çdo ligjeratë studentëve do të u jipet material i nevojshme në gjuhën shqipe.  

Studentët krahas ligjeratave, ata do të angazhohen me detyra  lidhur me temën e ligjëruar.  

Studentët detyrat do t'i prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 

VËREJTJE PËR STUDENTIN 

Studenti duhet të respektojë institucionin dhe rregullat institucionale;  

Të jenë të rregullt në ligjërata dhe ushtrimeve; 

Me vemendje dhe përqëndrim të duhur të përcjellin ligjeratat  

Të punojnë  punimet seminarike,    

Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e dokumentit identifikues në teste dhe provim;  

Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student.  

Studenti mundet ta shiqojë testin e vet nëse ai ka dëshirë. 

Mos respektimi iu rregullave dhe parimeve etike ndëshkohen konform normave të parapara me 

ligj.      
 

Profesori i lëndës: 

_______________________________ 

 

 Dr.sc. Resmi Hoxha 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 /045/ 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR-SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda E DREJTA PENALE – PJESA E POSAÇME 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  IV 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metoda e 

mësimit 
Ligjëratë e drejtpërdrejtë. Mënyra konkretizimi. Puna me grupe. Dialogu. 

Konsultime Një herë në javë 

Mësimdhënësi Dr.sc.Muhamet Racaj 
Tel/mob  

e-mail muhametracaj61@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimi i mësimit të lëndës; Qëllimi:  

Qëllimi i studimit të kësaj disipline juridike, 

ligjore aktuale dhe shkencore është që tu ofrojë 

studentëve njohuri thelbësore dhe të 

mjaftueshme lidhur me strukturen e veprave 

penale veç e veç dhe ne përgjithësi pjeses se 

posaçme te kodit penal. 

 

Pas përfundimit të studimit të kësaj lënde, 

pritët që studentët:. 

Të formojnë konceptin se çka studion e drejta 

penale, pjesa e posaçme dhe të njohin 

strukturen e veprave penale. 

Të njohin bazën juridike për trajtimin e 

kryesve të veprave, duke i’u qasur analizës së 

dispozitave juridike pozitive (de lege lata) 

dhe duke marrë parasysh nevojën për 

plotësimin dhe ndryshimin e infrastrukturës 

ligjore nga kjo fushë . 

Te njoh sanksionet penale te cilat duhet te 

shqiptohen ndaj kryesit te nje vepre penale, 

dhe gjithashtu te mund te beje interpretimin e 

dispozitave juridike penale me te cilat 

parashihen veprat penale dhe sanksionet 

penale. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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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 lakmueshëm. 

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 e mësimdhënies 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 – Pjesa e Posaçme në realitetin aktual. 

2.Metoda e mesimdhënies inter-aktive. Zhvillimi i hovshëm i shoqërisë së sotme, si dhe rrita me 

ritme marramendëse e informacionit, i ndihmuar nga mjetet e shumëllojshme të transmetimit e 

komunikimit masiv, kanë bërë të mundur që mësimdhënia të ndryshojë në mënyrë rapide . 

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 fqinje dhe 

më gjërë . 

4. Metoda e analizës.  Kjo metodë u mundëson studentëve të kuptuarit më fundamental të 

instituteve dhe parimeve të së drejtës penale të pjesës së posaçme dhe ate duke e bërë zbërthimin 

– analizën përmajtësore të dispozitave në të cilat përkufizohen vepra penale, format e kryerjes së 

saj dhe institutet të tjera themelore të së drejtës 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. 

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 
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Ushtrime 1 15 15 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

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 5 25 

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
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Java e parë 

- Vrasja 

- Actus reus i vrasjes 

- Qenia njerëzore: lindja 

- Qenia njerëzore: vdekja 

- Nën paqen e mbretit ose mbretëreshës 

- Brenda çdo qarku të sferës 

- Rregulli i vitit dhe i një ditë 

- Vrasje 

- Qëllim 

- Dëmtime të rënda trupore 

- Procedura në gjykimet e vrasjeve 

- Vrasjet e mëshirës dhe eutanazia 

 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

2  

 

Vrasja, lindja, vdekja, 

dëmtime të rënda trupore, 

vrasjet e mëshirës dhe 

eutanazia; 

1 

2 Java e dytë 

- Vrasje vullnetare 

- Përgjegjësia e zvogëluar 

- Paktet e vetëvrasjeve 

- Vrasje e pavullnetshme 

- Vrasje konstruktive 

- Vrasje nga pakujdesia e rëndë 

- Vrasje e pamatur 

- Reforma 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

2 Vrasjet vullnetare, vrasje e 

pavullnetshme, vrasje 

konstruktive, vrasje nga 

pakujdesia e rëndë, vrasje e 

pamatur 

1 
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3 Java e tretë 

- Shkaktimi ose lejimi i vdekjes ose 

lëndimit fizik të një të rrituri të cenueshëm 

- Shkaktimi i vdekjes nga ngarja e 

rrezikshme e automjetit 

- Fëmijëvrasja 

- Krimi ndaj një fetusi 

- Shkatërrimi i fëmijëve 

- Prokurimi i një aborti 

- Reforma e ligjit të vrasjes 

- Struktura e veprave penale të vrasjeve 

- Vrasje e shkallës së parë 

- Vrasje e shkallës së dytë 

- Vrasje me paramendim 

- Qëllim 

- Një shkelje e vetme e vrasjes penale? 

 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

2 Fëmijëvrasja, krimi ndaj një 

fetusi, shkatërimi i fëmijëve, 

vrasja e shkallës së parë, 

vrasja e shkallës së dytë, 

vrasje me paramendim 

1 

4 Java e katërt 

- Sulmet jo-fatale kundër personit 

- Sulm i zakonshëm 

- Actus reus i sulmit 

- Actus reus i goditjes 

- Mens rea e sulmit dhe goditjes 

- Seksioni 47 

- Actus reus i s 47 

- Mens rea e 47 

- Pëlqimi dhe s 47 

- Seksioni 20 

- Actus reus i s 20 

- Mens rea e s 20 

- Seksioni 18 

- Actus reus i s 18 

- Mens rea e s 18 

- Reforma 

- Sulme të rënduara racore ose fetare 

- Administrimi i helmit 

- Administroj 

- Gjë e dëmshme 

- Me keqdashje 

 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

2 Sulmi i zakonshëm, actus reus 

i sulmit, actus reus i goditjes, 

sulme të rënda trupore, 

administrimi i helmit, gjë e 

dëmshme, me keqdashje 

1 
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5  

Java e pestë 

- Veprat/krimet seksuale 

- Përdhunimi 

-Penetrimi i vaginës, anusit ose gojës së 

një personi tjetër, me anë të penisit 

- Mungesa e pëlqimit 

- Synimi për penetrim 

- Mungesa e besimit të arsyeshëm 

-Përjashtimi martesor nga përdhunimi 

- Gratë si të pandehura 

- Sulm me penetrim 

- Sulm seksual 

- Shkaktimi i një personi për t'u përfshirë 

në aktivitete seksuale 

- Krime të tjera sipas Ligjit për 

kundërvajtje seksuale 2003 

 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

2 Përdhunimi, përjashtimi 

martesor nga përdhunimi, 

sulm me penterim, sulm 

seksual 

1 

6 Java e gjashtë 

- Vjedhje 

- Historiku 

- Vjedhje 

- Elementet e vjedhjes 

- Përvetësimi 

- Marrja e të drejtave të një pronari 

- Pëlqimi për përvetësim 

- Vendimi në Gomez 

- Pëlqimi pa mashtrim 

- Përvetësimi i bilanceve kreditore 

- Mbrojtja e blerësve të pafajshëm 

 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

2 Vjedhje, elemntet e vjedhjes, 

përvetësimi, përvetësimi i 

bilanceve kreditore, mbrojtja e 

blerësve të pafajshëm 

1 

7 Testi i parë 

Java e shtatë: 

- Prona 

- Gjërat që nuk mund të vidhen 

- Prona e vërtetë 

- Gjërat në veprim 

- Pronë tjetër e paprekshme 

- Që i përket dikujt tjetër 

- Posedimi ose kontrolli 

2 Prona, gjërat që nuk mund të 

vidhen, prona e vërtetë, gjërat 

në veprim, posedimi ose 

kontrolli, huamarja ose 

huazimi 

1 
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- E drejta pronësore ose kamata 

- Pronë e marrë nën një detyrim 

- Pronë e marrë gabimisht 

- Në mënyrë të pandershme 

- Pandershmëria 

- Testi Ghosh 

- Problemet me testin Ghosh 

- Me qëllim të deprivimit të përhershëm 

- Huamarrja ose huazimi 

- Dispozicioni i kushtëzuar 

 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

8 Java e tetë: 

- GRABITJA, VJEDHJA DHE 

SHKELJET TJERA NË AKTIN E 

VJEDHJES 

- Grabitje 

- Actus reus i vjedhjes 

- Vjedhja si element i grabitjes 

- Forca ose kërcënimi me forcë 

- Forca menjëherë para ose gjatë momentit 

të vjedhjes 

- Forcë për të vjedhur 

- Mens rea për grabitje 

- Reforma e mundshme e ligjit të grabitjes 

- Vjedhje 

- Actus reus i vjedhjes 

- Hyrja 

- Ndërtesa ose pjesa e një ndërtese 

- Si shkelës 

- Mens rea e vjedhjes 

- Vjedhja e një banese 

- Vjedhje e rënduar 

- Ka me vete 

- Largimi i sendeve nga një vend i hapur 

për publikun 

- Actus reus i largimit të sendeve nga një 

vend publik 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

2 Grabitje, vjedhja si element i 

grabitjes, forca ose kërcënimi 

me forcë, vjedhje e një banese, 

vjedhje e rënduar 

1 
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9 Java e nëntë 

- Tjetërsimi (kalimi i prones ose automjetit 

prej një personi tek tjetri) pa pëlqim 

- Actus reus i bërjes së një tjetërsim 

- Tjetërsim (transferim i pronës) 

- Mens rea i kryerjes së një tjetërsimi 

- Marrja e rënduar e automjeteve 

- Ngarja (vozitja) e rrezikshme 

- Lëndim ose dëmtim 

- Abstraktimi (vjedhja) i energjisë elektrike 

- Shantazh 

- Kërkesa 

- Kërkesë e pajustifikuar 

- Rreziqe 

- Qëllim për të fituar ose humbur 

- Trajtimi i mallrave të vjedhur 

- Mallrat 

- Të vjedhur 

- Trajtimi 

- Ndërmarrje ose ndihmë 

- Mens rea e trajtimit 

- Shkuarja i pajisur për vjedhje 

- Actus reus e të shkuarit i pajisur 

- Mens rea e të shkuarit i pajisur 

- Shmangiae (e qëllimshme) pagesës 

- Actus reus i shmangies së pagesës 

- Mens rea i shmangies së pagesës  

 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

2 Tjetërsimi, marja e rënduar e 

automjeteve, ngarja (vozitja) e 

rrezikshne, lëndim ose 

dëmtim, shantazh 

1 

10 Java e dhjetë: 

-MASHTRIMI 

- Historiku i Aktit të Mashtrimit 2006 

- Nevoja për reformë 

- Propozime për reformë 

- Akti i mashtrimit 2006 

- Mashtrimi nga përfaqësimi i rremë 

- Përfaqësim i rremë 

- I rremë 

- Fitimi ose humbja 

- Mens rea e s 2 

- Mashtrimi duke mos zbuluar 

informacione 

- Detyrë juridike 

- Mens rea e s 3 

2 Mashtrimi, mashtrimi nga 

përfaqësimi i rremë, fitimi ose 

humbja, mashtrimi nga 

abuzimi i detyrës, shpërdorimi 

i pozitës 

1 
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- Mashtrimi nga abuzimi i pozitës 

- Zë një pozicion 

- Shpërdorimi i pozitës 

- Mens rea e s 4 

 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

11 Java e njëmbëdhjetë: 

- Posedimi i artikujve për përdorim në 

mashtrim 

- Mens rea e s 6 

- Bërja ose furnizimi i artikujve për 

përdorim në mashtrime 

- Mens rea e s 7 

- Marrja e shërbimeve në mënyrë të 

pandershme 

- Actus reus për marrje të shërbimeve të 

pandershme 

- Mens rea për marrje të shërbimeve në 

mënyrë të pandershme 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

2 Posedimi i artikujve për 

përdorim në mashtrim, bërja 

ose furnizimi i artikujve për 

përdorim në mashtrime, 

marrja e shërbimeve në 

mënyrë të pandershme 

 

1 

12 Java e dymbëdhjetë: 

 

- Dëmi penal/kriminal 

- Shkelja themelore 

- Shkatërro ose dëmto 

- Pronë 

- I përket dikujt tjetër 

- Mens rea e shkeljes themelore 

- Pa justifikim të ligjshëm 

 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

2 Shkelje themelore, shkatëro 

ose dëmto, pronë, i përket 

dikujt tjetër 

1 

13 Testi i dytë 

Java e trembëdhjetë: 

- Rrezikimi i jetës 

- Rrezik për jetën 

- Jeta nuk rrezikohet në të vërtetë 

- Prona e vet 

- Mens rea 

- Zjarrvënie 

- Kërcënime për të shkatërruar ose dëmtuar 

2 Rrezikimi i jetës, prona e vet, 

zjarvënie, posedimi i ndonjë 

gjëje me qëllim shkatërrimin 

ose dëmtimin e pronës 

1 
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pronën 

- Posedimi i ndonjë gjëje me qëllim 

shkatërrimin ose dëmtimin e pronës 

- Dëmet penale të rënduara me motiv racor 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

14 Java e katërmbdhjetë: 

- SHKELJET E RENDIT PUBLIK 

- Trazira (protesta) 

- Actus reus i trazirave 

- Mens rea e trazirave 

- Gjykim dhe dënim 

- Trazira të dhunshme 

- Prezantim së bashku 

- Mens rea e çrregullimit të dhunshëm 

- Krahasimi me trazirat 

- Gjykimi dhe Dënimi 

- Rrahje (në vend publik) 

- Actus reus i rrahjes 

- Mens rea e rrahjes 

- Gjykim dhe dënim 

- Frika ose provokimi i dhunës 

- Actus reus i një vepre penale s 4 

- Kërcënime, abuzive ose fyese 

- Drejt një personi tjetër 

- Mens rea e s 4 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

2 Trazira, trazira të dhunshme, 

rrahje (në vend publik), frika 

ose provokimi i dhunës, 

kërcënime, abuzive ose fyese 

1 

15 Java e pesëmbdhjetë: 

Shkaktimi i qëllimshëm i ngacmimit, 

alarmimit ose shqetësimit 

Mbrojtjet 

Ngacmim, alarmim ose shqetësim 

Mbrojtjet 

Mens rea e një vepre penale s 5 

- Shkeljet e rënduara të rendit publik në 

baza racore 

Literatura bazë: Dr. Sc. Ismet Salihu, “E 

drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, 

Prishtinë 

2 Mbrojtjet, ngacmim, alarmim 

ose shqtësim, shkeljet e 

rënduara të rendit publik në 

baza racore 

1 

LITERATURA 
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Literatura bazë:  

1. Dr. Sc. Ismet Salihu, “E drejta penale- pjesa e posaçme”, 2017, Prishtinë 

2.Kodi Penal i Republikes se Kosovës, 

3.Kodi i Drejtësisë për të mitur. 

Literatura shtesë 

1. Elezi, S. Kaçupi, M. Haxhia, “Komenti i Kodit penal të Republikës së Shqipërisë”, 

2. Vllado Kambovski, “E drejta penale”( pjesa e përgjithshme)-2010, 

3.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 

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  

ivëmendshëm 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. Muhamet Racaj 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR-SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda KLINIKA JURIDIKE CIVILE 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Zgjedhore ECTS/kredi 5 

Semestri  IV 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 0 

Metoda e 

mësimit 

Prezantim i modeleve, shpjegime apo ligjërime, diskutime, punë praktike 

Konsultime individuale dhe në grupe, përcjellje e rasteve ne gjykata etj 

Mësimdhënësi Dr.Sc. Sejdefa Gjafqe 
Tel/mob  

e-mail  

Asistenti  
Tel/mob  

e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Përgatitja  e  studentëve  ne  aspektin  praktik 

në fushën juridiko – civile, përmes përpilimit të te gjitha 

parashtresave, kërkesëpadive dhe kundërpadive si dhe 

përgjigjeve në padie e kundërpadi, kontratave, mjeteve 

të rregullta dhe të jashtëzakonshme si dhe shkresave nga 

fusha e ndërmjetësimit. 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) 

studenti do të jetë në gjendje që: 

1. Të njoh hartoj shkresat e ndryshme 

në fushën juridiko - civile, 

2. Të përpiloj aktvendimet dhe 

aktgjykimet 

3. Të përpiloj mjetet e rregullta dhe të 

jashtëzakonshme juridike 

4. Të njohë procedurën e 

ndërmjetësimit ne Kosovë 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

Prezantimi i temës mësimore në Power Point, 

Prezantim i modeleve, shpjegime, diskutime, punë individuale dhe në grupe, përcjellje e rasteve 

ne gjykata etj. 

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: 30% 

Vlerësimi i dytë   25% 

Detyrat e shtëpisë ose angazhime  tjera 10% 

Vijimi i rregullt  5% 

Vlerësimi në 

% 

Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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Provimi final    30% 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    

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 1 10 10 

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
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Hyrje-Parimeteshkrimitte shkresave ne 

Fushënjuridiko– civile 

Literatura: . Dr. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit 

te Drejtësisë”  Kolegji “Biznesi” viti 2015 

2.Ligji për procedurën kontestimore Nr.03/L-006 

viti 2008,  

3.Ligji për procedurën jo kontestimore Nr.03/L-

007 viti 2008 

2 Përpilimi i shkresave 

fillestare 

 

2 Prezantimidheshpjegimet e modeleve 

Literatura: . Dr. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit 

te Drejtësisë”  Kolegji “Biznesi” viti 2015  

2.Ligji për procedurën kontestimore Nr.03/L-006 

viti 2008,  

3.Ligji për procedurën jo kontestimore Nr.03/L-

007 viti 2008 

 

2 Përpilimi i 

parashtresave 
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3 Prezantimidheshpjegimet e modeleve 

Literatura: 2.Ligji për procedurën kontestimore 

Nr.03/L-006 viti 2008,  

3.Ligji për procedurën jo kontestimore Nr.03/L-

007 viti 2008 

 

2 Përpilimiipadive dhe 

kundërpadive 

 

4 Prezantimidheshpjegimet e modeleve 

Literatura: 

. Dr. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit te 

Drejtësisë”  Kolegji “Biznesi” viti 2015 

 4.Ligji për procedurën përmbarimore Nr.03/L-008 

viti 2008,  

5..Ligji për trashëgiminë Nr.2004/26 viti 2005 

 

2 Përpilimiipërgjigjeven

ë parashtresa, padidhe 

kundërpadi 

 

5 Prezantimidheshpjegimet e modeleve Literatura: . 

Dr. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit te 

Drejtësisë”  Kolegji “Biznesi” viti 2015  

 4.Ligji për procedurën përmbarimore Nr.03/L-008 

viti 2008,  

5..Ligji për trashëgiminë Nr.2004/26 viti 2005 

 

2 Përpilimi i kontratave  

6 Literatura: . Dr. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit 

te Drejtësisë”  Kolegji “Biznesi” viti 2015 

4.Ligji për procedurën përmbarimore Nr.03/L-008 

viti 2008,  

5..Ligji për trashëgiminë Nr.2004/26 viti 2005 

 

2 Përpilimi i 

propozimeve 

 

7  2 Vlerësimi i parë  

intermediar 

 

8 Prezantimidheshpjegimet e modeleve 

Literatura: . Dr. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit 

te Drejtësisë”  Kolegji “Biznesi” viti 2015 

6.Ligji për ndërmjetësim Nr.03/L-057 viti 2008,  

7.Ligji për familjen Nr.2004/32 viti 2006 

 

2 Përpilimi i ankesave  

9 Prezantimidheshpjegimet e modeleve 

Literatura: 

. Dr. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit te 

Drejtësisë”  Kolegji “Biznesi” viti 2015  6.Ligji 

për ndërmjetësim Nr.03/L-057 viti 2008,  

7.Ligji për familjen Nr.2004/32 viti 2006 

 

2 Përpilimi i revizionit  
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10 Prezantimidheshpjegimet e modeleve 

Literatura: . Dr. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit 

te Drejtësisë”  Kolegji “Biznesi” viti 2015 

 8.Ligji për arbitrazhin Nr.02/L-75 viti 2008,  

9.Ligji për marrëdhëniet detyrimore,  

 

 

2 Përpilimi i kërkesës 

për përsëritje të 

procedurës 

 

11 Prezantimidheshpjegimet e modeleve 

Literatura: . Dr. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit 

te Drejtësisë”  Kolegji “Biznesi” viti 2015 

8.Ligji për arbitrazhin Nr.02/L-75 viti 2008,  

9.Ligji për marrëdhëniet detyrimore,  

 

 

2 Përpilimiikërkesëspër 

mbrojtjen 

eligjshmërisë 

 

12  2 Vlerësimiidytëinterme

dier 

 

13 Prezantimidheshpjegimet e modeleve 

Literatura: . Dr. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit 

te Drejtësisë”  Kolegji “Biznesi” viti 2015 

8.Ligji për arbitrazhin Nr.02/L-75 viti 2008,  

9.Ligji për marrëdhëniet detyrimore,  

 

 

2 Përpilimi i

 shkresave

 ne 

procedurën e 

ndërmjetësimit 

 

14 Prezantimidheshpjegimet e modeleve 

Literatura: . Dr. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit 

te Drejtësisë”  Kolegji “Biznesi” viti 2015 

 8.Ligji për arbitrazhin Nr.02/L-75 viti 2008,  

9.Ligji për marrëdhëniet detyrimore,  

 

 

2 Përpilimi i 

vendimeve ne 

procedurën e 

ndërmjetësimit 

 

15 Prezantimi dhe shpjegimet e modeleve 

Literatura: . Dr. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit 

te Drejtësisë”  Kolegji “Biznesi” viti 2015  

8.Ligji për arbitrazhin Nr.02/L-75 viti 2008,  

9.Ligji për marrëdhëniet detyrimore,  

 

2 Përpilimi i akt 

vendimeve dhe 

Akt gjykimeve 

 

LITERATURA 

Literatura baze: 

1. Dr. Besim Kelmendi “Bazat e Sistemit te Drejtësisë”  Kolegji “Biznesi” viti 2015  

2.Ligji për procedurën kontestimore Nr.03/L-006 viti 2008,  

3.Ligji për procedurën jo kontestimore Nr.03/L-007 viti 2008,  

4.Ligji për procedurën përmbarimore Nr.03/L-008 viti 2008,  

5..Ligji për trashëgiminë Nr.2004/26 viti 2005,  

6.Ligji për ndërmjetësim Nr.03/L-057 viti 2008,  

7.Ligji për familjen Nr.2004/32 viti 2006,  

8.Ligji për arbitrazhin Nr.02/L-75 viti 2008,  
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9.Ligji për marrëdhëniet detyrimore,  

10. Komentarët e Procedurëscivile. 

 

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. Sejdefa Gjafqe 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

SYLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i Përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2022 - 2023 

Lënda Anglishtja Juridike II 

Viti II Statusi i 

lëndës 
Zgjedhore ECTS/kredi 5 

Semestri  IV 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 0 

Metoda e 

mësimit 

Ligjërata interaktive, punë individuale, punë në çifte dhe punë grupore, 

prezantime të detyrave/projekteve, etj. 

Konsultime Një herë në javë 

Mësimdhënësi Dr.Sc.Agnesa Çanta 
Tel/mob 044/ 664-301 

 e-mail cantaagnesa@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e studentit 

Anglishte juridike II është kurs semestral 

obligativ, i cili si vazhdim i kursit Anglishte 

Juridike I trajton tema nga lëmi i shkencave 

juridike por të një konteksti më të ngarkuar 

gjuhësor, si dhe i ekspozon studentët ndaj një 

sërë situatash komunikative në gjuhën angleze të 

cilat kanë të bëjnë me çeshtje të ndryshme 

ligjore, nëpërmjet të cilave studentët do të 

mësojnë se si t’i trajtojnë ato në praktikën 

profesionale. Qëllimi kryesor i lëndës, përveç 

përdorimit te terminologjisë më të sofistikuar 

ligjore dhe avancimit të shkathtësive 

komunikuese të studentëve, është edhe rritja e 

vetëbesimit që njohuritë e fituara t’i zbatojnë 

konkretisht në praktikë, psh. të intervistojnë dhe 

këshillojnë, të marrin në pyetje dëshmitarët, të 

negociojnë, të udhëheqin takime formale, të 

merren më njerëz të “vështirë”, të lexojnë 

literaturë profesionale në gjuhën angleze  etj. 

Pas përfundimit të kursit, studentët duhet: 

1. Të jenë në gjendje të kuptojnë terminologji 

më të avancuar juridike dhe të komunikojnë 

me lehtësi në situata komunikative të 

konteksteve të ndryshme, me theks në fushën 

e ligjit. 

2. Të jenë në gjendje të shkruajnë ese mbi 

temat e diskutuara gjatë ligjëratave dhe 

ushtrimeve me jo më pak se 500 fjalë. 

3. Të jenë në gjendje të përdorin literaturën 

në gjuhën angleze për qëllime profesionale. 

4. Të jenë në gjendje t’i shfrytëzojnë 

njohuritë e tyre të gjuhës në funksion të 

avancimit të tyre profesional nëpërmjet 

pjesëmarrjes në seminare, konferenca, 

simpoziume, etj.  

5. Të punojnë në drejtim të avancimit të 

mëtutjeshëm të njohurive e tyre në fushën e 

anglishtes ligjore në funksion të avancimit të 

tyre të gjithmbarshëm. 

 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:cantaagnesa@gmail.com
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Metodologjia e mësimdhënies bazohet kryekëput në Qasjen Komunikative, si ortodoksi 

dominante në botë në mësimdhënien e gjuhës angleze. Ligjëratat do të zhvillohen në formë 

interaktive duke i kyçur studentët në diskutime mbi tema të ndryshme të cilat mbulohen në këtë 

kurs, duke u dhënë udhëzime për përdorim të drejtë të gjuhës, si dhe duke organizuar një sërë 

aktivitetesh  të cilat imitojnë përdorimin e gjuhës angleze jashtë klasës, siç janë: puna në çifte, 

puna në grupe, etj., në mënyrë që studentët të përgatiten që ta përdorin gjuhën, jo vetëm në 

klasë, por edhe jashtë saj. Diskutimet në kuadër të ushtrimeve do të zhvillohen në grupe të vogla 

në mënyrë që të nxitet karakteri garues i studentëve. Po ashtu, edhe prezantimet e projekteve 

dhe detyrave të tjera në kuadër të kursit do të jenë pjesë integrale e të mësuarit që do të ndikojnë 

në përmirësimin e shkathtësive gjuhësore të studentëve. 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 

Librat, tabela, markerët, CD-të, DVD-të, laptopi, projektori.  

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Performanca e studentëve në detyrat, projektet 

që i punojnë gjatë semestrit   10% 

Performanca e tyre në kollokvium     20% 

Angazhimi i tyre gjatë ligjëratave dhe 

ushtrimeve   10% 

Provim përfundimtar: 60% 

 

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, 

Pjesëmarrja aktive, 

Punime seminarike/projekte, 

Pjesëmarrja në teste dhe ushtrime, 

Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrja në ushtrime, 

Puna individuale dhe grupore në raste 

studimi, 

Pjesëmarrja në diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime    

Punë Praktike    

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

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 5 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

Ngarkesa  

totale:   

 

125 
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semestrit 125 orë  
Ja

v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Introduction. A brief introduction of the 

syllabus with emphasis on the topics to be 

discussed during the term. 

 

2 Students introduce themselves 

by providing personal 

information and sharing their 

interests and goals with their 

colleagues. 

1 

2 Unit 1 The legal profession. Working in 

law.- Cambridge University Press. Making 

a claim in the civil court.  

2 Areas of law. Vocabulary 

check. 

1 

3 Unit 2 Correspondence and memoranda. 

Letter-writing conventions. Letter-writing 

style. - Cambridge University Press. 

Specimen letter. Emails. 

2 Language for letters and 

eamils. Checklist. 

Memoranda.  

1 

4 Unit 3 Applying for a legal position. How 

to apply. - Cambridge University Press 

.Specimen application letter.  

 

2 Application forms and CVs. 1 

5 Unit 4 Aspects of spoken English. Spoken 

and written English compared.- Cambridge 

University Press .Body language.  

2 Tone of voice.  Emphasis. 

Techniques. 

1 

6 Unit 5 Meeting, greeting and getting down 

to business. The opening phase.- 

Cambridge University Press. Establishing a 

basis for communication.  

2 Getting down to business. 1 

7 Unit 6 Interviewing and advising.  

Overview. Preparation. -Cambridge 

University Press .Conduct of the interview.  

2 Language. Checklist. 1 

8 Pre-test in Legal English II 2 Discussions on the pre-test 1 

9 Unit 7 Dealing with difficult people: 10-

point guide. Empathise. Avoid 

defensiveness. Anger management. Don’t 

be judgemental. - Cambridge University 

Press .Avoid unrealistic promises. 

2 Use human language. Set a 

realistic timetable for action. 

Avoid echoing the client.  

1 

10 Unit 8 Court advocacy.  Examination-in-

chief.  Cross-examination. Re-

examination. - Cambridge University Press 

.General points. 

2 Structure of a civil trial. 

Modes of address in court.  

1 

11 Unit 9 Negotiation. Negotiation styles and 

strategies.- Cambridge University Press. 

Differences in negotiation languae between 

the US and the UK. 

2 The qualities of a good 

negotiator. Preparation: five-

step plan. The negotiation 

process. 

1 
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12 Unit 10 Chairing a formal meeting. The 

role of the chair. - Cambridge University 

Press .Structure and language. Suggested 

language. 

2 Chairing a formal meeting. 

Group work. 

1 

13 Unit 11 Making a presentation. 

Preparation. Structure. Content. Language. 

What to avoid.- Cambridge University 

Press. Suggested language.  

2 Tips for PowerPoint 

presentations. Presentation 

checklist. 

1 

14 Unit 12 Telephoning. Considerations. 

Suggested language. - Cambridge 

University Press .Leaving a message on an 

answering machine. 

2 Making people speak more 

slowly. 

1 

15 Review of  Units 1-12 2 Review of Units 1-12 1 

LITERATURA 

Basic literature: 

1. Murphy, R., & Smalzer, W. R. (2018). Grammar in Use, Intermediate (Fourth Edition). New 

York, NY: Cambridge University Press. 

Additional literature: 

1. Cotton, D., & Fulvey, D., & Kent, S. (2016). Upper-Intermediate Market Leader (3rd Edition) 

London: Pearson Longman & FT Publishing 

2. Cambridge English Business Dictionary. (2011). New York, NY: Cambridge University Press. 

Material available from the Internet. 

 

VËREJTJE 

Për çdo njësi mësimore, përveç literaturës obligative që studentët duhet ta kenë me vete në 

ligjërata dhe ushtrimë, me raste, sipas nevojës, ata do të pajisen me materiale të tjera të 

nevojshme në gjuhën angleze, si dhe me udhëzime për kryerjen e detyrave. Në fund të çdo ore 

mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo rast studimi lidhur 

me temën e ligjëruar, e cila detyrë do të diskutohet dhe prezantohet nga studentët gjatë 

ushtrimeve. 

VËREJTJE PËR STUDENTIN 

Studentët duhet të jenë të përgjegjshëm dhe të respektojnë institucionin dhe rregullat akademike. 

Ata duhet t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet me rregull dhe të tregojnë interesim dhe angazhim të 

vazhdueshëm për lëndën, vullnet për të bashkëpunuar me njeri-tjetrin dhe respekt për të gjithë 

personat që i rrethojnë. Ata duhet t’i ndjekin me përpikmëri udhëzimet e mësimdhënësve të tyre 

gjatë punimit të seminareve dhe detyrave të tjera në kuadër të studimeve dhe t’i dorëzojnë ato me 

kohë. Provimet vlerësohen individualisht për secilin student, prandaj ata duhet të përqëndrohen 

në njohuritë e tyre personale. Kopjimi është i ndaluar. Po ashtu, studentët janë të obliguar ta kenë 

me vete në provim indeksin ose ID-në e studentit, përndryshe nuk mund t’i nënshtrohen provimit. 

Shkelja eventuale e këtyre rregullave dhe në përgjithësi të gjitha rregullave të parapara sipas 

Statutit të Kolegjit “Biznesi“ ndëshkohet konform normave ligjore.  

 

Profesori i lëndës: 

______________________ 

Dr.Sc.Agnesa Çanta 

 


