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Përshkrimi i lëndës  

E drejta penale, (pjesa e posaçme), si degë e së 

drejtës pozitive merret me  studimin e pjesës së  

posaçme të Kodit Penal. Me kodin penal të 

Republikës së Kosovës janë specifikuar veprat 

penale veç e veç, masat që mund të shqiptohen 

ndaj kryesve dhe  sanksionet penale.  Qëllimi i 

studimit të kësaj lënde është qartësimi dhe 

zbatimi  i tyre  në praktikën gjyqësore . 
 

Qëllimi i lëndës  

Qëllimi i studimit të kësaj disipline juridike dhe 

shkencore është që tu ofrojë studentëve njohuri 

bazike  lidhur me strukturen e veprave penale veç 

e veç që janë pjesë përbërëse e  kodit penal. 
 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të studimit të kësaj lënde, pritet që 

studentët te kuptojne per, 

-Rolin e te drejtes penale ne jeten shoqerore, 

elementet themelore te se drejtes penale, 

pergjegjesine penale, shkallen e pergjegjesiese 

penale dhe sankcionin penal. . 

-Lidhmerine e te drejtes penale dhe kodit penal te 

R. se Kosoves nga te cilat e kane burimin normat 

juridike qe percaktojne  rregullat e sjelljes se 

njerezve ne shoqeri, asat  dhe sankcionet penale. 

Mbrojtja  e te mires se pergjithshme permes masave 

preventive dhe sankcioneve penale. 

 

 

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



tё studentit) 
Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 
Punë praktike    
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

0.5 15 7.5 

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare 0.5 15 7.5 
Detyra të  shtëpisë    
Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

3 15 45 

Përgaditja përfundimtare për provim 2 15 30 
Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

  5 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

  5 

Totali  
 

  175 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   -Metoda e mësimdhënies aktive  eshte metoda e 
perkufizimit te parimeve themelore të së drejtës penale,  
qartesimit te  dispozitave juridike dhe  zbatimi i tyre ne 
sistemin juridik ne R.e Kosoves.   
- Metoda e mesimdhënies inter-aktive -është metoda  
bashkëkohore e marrjes së dijes për lëndën mësimore. 
Kjo realizohet përmes bisedave, ushtrimeve , punës 
grupore  etj. gjatë tërë semestrit. Kjo metodë, është në 
frymën e proceseve të reja arsimore në Evropë. Në 
rrethana të reja,  flitet jo vetem per arsimimin por edhe 
per edukimin arsimor. Mësimdhënia dhe mësimnxënia 
jane dy koncepte te pandashme nga njera-tjetra..  
- Metoda historike, eshte e rendesishme per te spjeguar 
gjenezen e parimeve dhe institutive te se drejtes penale.  
- Metoda e studimit të rasteve eshte metoda qe 
ndihmon ne lehtesimin e te spjeguarit dhe te kuptuarit  
te institutive te se drejtes penale e qe ne thelb ka 
praktiken gjyqesore . Kjo metode  eshte baze e mire per 
te ardhmen e punes se studenteve te cilet percaktohen 
te punojne ne sistemin e drejtesise.    
- Metoda krahasuese dhe metoda e analizes jane 
metoda qe mundesojne zgjerimin e horizonteve te dijes 
e njekohesisht edhe kompletimin teorik dhe praktik te 
lendes. Keto dy metoda, mundesojne analizen dhe 
sintezen e instituteve e te drejtes penale,duke iu 
mundesuar studenteve fitimin e njohurive per shtruarjen 



e problemeve per zgjidhje . 
 - Metodës sociologjike- studimi i fenomeneve dhe 
dukurive sociale te shoqerise nga aspekti juridik.  
Fenomene te ndryshme rrezikojne frymen pozitive te 
rregullave juridike. Ne kete aspekt, fryma e  
 instituteve te se drejtes penale eshte  inkorporuar ne  
kodin penal .  
-Interpretimi dhe referimi i normave juridike - 
Komunikimi, bashkebisedimi dhe dhenia e mendimeve 
gjate kohes se takimeve dhe punes praktike  ne gjykata 
themelore, prokurori etj. eshte pjese e rendesishme e te 
kuptuarit ne thelb te lendes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Metodat e vlerësimit:  

Nota ECTS 
Nota 

Piket Perkufizimi 

10 A 91-100% SHKELQYESHEM- 
njohuri të 
shkëlq.me 
vetëm disa 
gabime minore 

9 B 81-90% SHUME MIRE- 
mbi mesatare 
standarde,por 
me disa gabime 

8 C 71-80% MIRE- rezultat 
në përgjithësi i 
mire me disa 
gabime që 
vërehen 

7 D 61-70% KENAQSHEM- 
mirë,por me 
mjaft gabime 

6 E 51-60% MJAFTUESHEM- 
rezultatet 
plotësojnë 
kriteret 
minimale  

5* FX 40-50% DOBET-– 



kërkohet edhe 
pak punë nga 
studenti për të 
fituar kreditë 

5 F 00-39% DOBET- 
kërkohet shumë 
punë për të 
fituar kredi 
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Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: E FREJTA PENALE, PJESA E POSAÇME KUPTIMI, 

OBJEKTI I STUDIMIT , NGJASHMËRITË DHE 

DALLIMET ME TË DREJTËN PENALE, PJESA E 

PËRGJITHSHME  



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

 

 

Java e dytë: -VEPRAT PENALE KUNDËR RENDIT KUSHTETUES DHE 
SIGURISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
- VEPRAT PENALE KUNDËR NJERËZIMIT DHE VLERAVE 

TË MBROJTURA ME TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE 
Java e tretë: - VEPRAT PENALE KUNDËR JETËS DHE TRUPIT 

Java e katërt: -VEPRAT PENALE KUNDËR LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË 

NJERIUT 

-VEPRAT PENALE KUNDËR TË DREJTAVE TË   

VOTIMIT 
Java e pestë:   - VEPRAT PENALE KUNDËR TË DREJTAVE NË 

MARRËDHËNIET E PUNËS 

VEPRAT PENALE KUNDËR INTEGRITETIT SEKSUAL 

 

Java e gjashtë: -VEPRAT PENALE KUNDËR MARTESËS DHE FAMILJES 

-VEPRAT PENALE KUNDËR SHËNDETIT PUBLIK 

 

Java e shtatë:          Vlerësimi i parë 

Java e tetë:   -  VEPRAT PENALE TË NARKOTIKËVE  
-  KRIMI I ORGANIZUAR 

-  VEPRAT PENALE KUNDËR EKONOMISË 
Java e nëntë:   -  VEPRAT PENALE KUNDËR SHËRBIMEVE KOMUNALE 

-  VEPRAT PENALE KUNDËR PASURISË 

-  VEPRAT PENALE KUNDËR MJEDISIT, KAFSHËVE, 

BIMËVE DHE OBJEKTEVE KULTURORE 

 

Java e dhjetë: - VEPRAT PENALE KUNDËR SIGURISË SË PËRGJITHSHME 

TË NJERËZVE DHE PASURISË 

 

Java e njëmbedhjetë: - VEPRAT PENALE TË ARMËVE 

Java e dymbëdhjetë:   -  VEPRAT PENALE KUNDËR SIGURISË SË TRAFIKUT 

PUBLIK 

-  VEPRAT PENALE KUNDËR ADMINISTRIMIT TË 

DREJTËSISË DHE ADMINISTRATËS PUBLIKE 

  

Java e trembëdhjetë:     -VEPRAT PENALE KUNDËR RENDIT PUBLIK 

- KORRUPSIONI ZYRTAR DHE VEPRAT PENALE  KUNDËR 

DETYRËS ZYRTARE 

 

Java e katërmbëdhjetë:   -DISPOZITAT KALIMTARE LIDHUR ME JURIDIKCIONIN 

DHE KOMPETENCAT E E GJYKATËSVE DHE 

PROKURORËVE TË EULEX  

Java e pesëmbëdhjetë:     Vlerësimi i dytë 

 


