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Titulli i lëndës: E drejta penale II ( pjesa e posaçme)                      

Niveli: Bachelor 
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Përshkrimi i lëndës Lënda e drejta penale II (pjesa e posaçme), ka për 

qëllim që t’i ofrojë mundësi studentëve që të arrijnë 

njohuritë nga pjesa e posaçme e të drejtës penale. 

Studentët do të inkurajohen që të jenë pjesëmarres 

aktiv në ligjërata përmes prezentimeve apo 

punimeve seminarike. 

 

Qëllimi i lëndës 

 

Qëllimi i lëndës E drejta penale II (pjesa e 

posaçme) është që t’u ofrojë studentëve njohuri 

thelbësore dhe të mjaftueshme lidhur me strukturen 

e veprave penale veç e veç. Gjithashtu, kjo lëndë ka 

për synim që të  analizoj  e figurat e veprave penale, 

duke indentifikuar karakteristikat e veprave penale, 

format e thjeshta dhe format kualifikuara të veprave 

penale. Përmes përcaktimit dhe analizës së veprave 

penale veq e veq arrihet që të zbatohet parimi i 

përcaktimit të veprave penale me ligj dhe studentët 

të arrijnë të kuptojnë se cilat veprime janë të 

përcaktuara si vepra penale. 
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Rezultatet e pritura të nxënies: 

Pas përfundimit të semestrit studentët do të përfitojnë 

njohuri bazike: 

 

Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të fitojë njohuritë e 

themelore nga lënda E drejta penale  II (pjesa e posaçme): 

- Të formojnë konceptin se çka studion e drejta penale 

pjesa e posaçme,  dhe të njohin strukturen e veprave 

penale veç e veç; 
- Të arrijnë të dallojnë figurat e veprave penale; 

- Të arrijnë të kuptojnë rolin dhe rëndësinë  që ka E 

drejta penale II në studimin e koncepteve që 

konsistojnë në zbatimin e parimit të ligjshmërisë dhe 

në parandalimin e kriminalitetit. 

 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 

nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsejt 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 

Punë praktike    

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

0.30 min 14 7 

Ushtrime në teren    

Kollokfiume, seminare 1 1 2 

Detyra të  shtëpisë    

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

2 15 30 

Përgaditja përfundimtare për 

provim 

2 15 30 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 

kuiz, provim final) 

1 2 2 

Projektet, prezentimet, etj. 

  

   

Totali: 

 

  150 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Metoda e punës do të jetë interaktive. Gjithashtu, 

do të përdoren edhe forma të tjera bashkëkohore 

të mësimdhënies më qëllim që kjo lëndë të jetë ë 

qasshme, e qartë dhe e lëhtë për studentët. Pas 



çdo ligjerate studentët kanë mundësine e 

konsultimeve. Konsultimet pas mbajtjes së 

kollokfiumit dhe pas provimit do të behen pas 

shpalljes së rezultateve. 

  

Metodat e vlerësimit: Nota - Points Përshkrimi 

10 A 91–100 

% 

Shkëlqyeshëm 

9 B 81 – 90 

% 

Shumë mire  

8 C 71 – 80 

% 

Mirë 

7 D 61 – 70 

% 

Kënaqshëm 

6 E 51 – 60 

% 

Mjaftueshëm 

5 F 00 – 50 

% 

Nuk kalon 
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Plani i dizejnuar i mësimit:   

 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Prezentimi I syllabusit të lëndës 

Njohuri të përgjithshme për lëndën. 



Nocioni, lënda dhe funksioni i pjese se posacme te së drejtës 

penale. 

Mardhenjet midis pjese se pergjithshme dhe pjese se 

posacme te se drejtes penale. 

Metodat e studimit te pjese se posacme te se drejtes penale 

Sistemi i pjese se posaçme 

Java e dytë: Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së 

Republikës së Kosovës 

 

Java e tretë: Veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me 

të drejtën ndërkombëtare 

 

Java e katërt: Veprat penale kundër jetës dhe trupit. 

 

Java e pestë:   Veprat penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut . 

Veprat penale kundër të drejtave të votimit. 

 

Java e gjashtë: Veprat penale kundër të drejtave të votimit. 

Veprat penale kundër të drejtave në marrëdhëniet e punës . 

 

Java e shtatë:   Veprat penale kundër integritetit seksual 

Veprat penale kundër martesës dhe familjes 

 

 

Java e tetë:   Veprat penale kundër shëndetit publik 

 

Java e nëntë:   Veprat penale të narkotikëve 

Krimi i organizuar 

 

Java e dhjetë: Veprat penale kundër ekonomisë. 

Veprat penale kundër shërbimeve komunale. 

 

Java e njëmbedhjetë: Veprat penale kundër pasurisë . 

 

Java e dymbëdhjetë:   Veprat penale kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe 

objekteve kulturore 

Veprat penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve 

dhe pasurisë 

 

Java e trembëdhjetë:     Veprat penale të armëve . 

Veprat penale kundër sigurisë së trafikut publik 

 

Java e katërmbëdhjetë:   Veprat penale kundër administrimit të drejtësisë dhe 

administratës publike . 



 

 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentët janë të obliguar: 

 Studenti duhet të respektojë orarin e ligjëratave dhe të jetë i vëmendshëm në 

orën mësimore; 

 Ti përmbahet të gjitha rregullave edukativo-arsimore; 

 Studenti duhet të jetë i përgaditur për ligjëratë duke qenë të pajisur me librin 

përkatës dhe fletoren për shënime; 

 Në respekt të kolegëve të tyre studentë, ata duhet t’i ndalojnë telefonat personal 

gjatë mësimit; 

 Studenti duhet të jetë pjesëmarrës aktiv në ligjërata; 

 Studenti është i obliguar të paraqesë dhe posedoj  ID kartelën në kolokfiume 

dhe në testin përfundimtar. 

 

 

 

Veprat penale kundër rendit publik 

Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare. 

 

Java e pesëmbëdhjetë:    Kolokfiumi 


