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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Informatika dhe Krimet Kompjuterike 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: IV / Semestri VIII 

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Fakulteti Juridik 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Eqrem Zenelaj 

Detajet kontaktuese:  e-mail: 

dr.zenelaj@hotmail.com  

 

Përshkrimi i lëndës Lënda “Informatika dhe Krimi Kompjuterik”, 

është disiplinë shkencore që merret me studimin e 

metodave që janë në funksion të parandalimit dhe 

luftimit të kriminalitetit kibernetik. Kriminaliteti 

kribernetik i referohet një spektri të gjerë 

veprimesh kriminale të ndryshme, ku kompjuterët 

dhe sistemet informative angazhohen ose si vegël 

primare ose si shënjestër primare. Krimi kibernetik 

përfshinë veprat penale tradicionale si: mashtrimi, 

falsifikimi dhe thyerja e identitetit, veprat në lidhje 

me përmbajtjen psh. shpërndarja në internet e 

pornografisë së fëmijëve apo nxitja e urrejtjes 

racore, si dhe veprat që janë unike për kompjuterë 

dhe sisteme informative. psh. sulmet ndaj 

sistemeve informative, mohimi i shërbimit dhe 

maluer (malware).  

Qëllimi i lëndës Qëllimi i kësaj lënde mund të përmblidhet në 

ojektiva sikurse në vijim:  

- Shpjegimi i standardeve ligjore vendore 

dhe ndërkombëtare që përcaktojnë 

politikën e parandalimit dhe luftimit të 

kriminalitetit kibernetik; 

- Të kuptuarit e mekanizmave institucional 

dhe civil që merren me hetimin dhe 

ndjekjen penale të krimeve kibernetike; 



- Evidentimi i problematikave dhe sfidave 

kryesore që paraqet kjo dukuri kriminale në 

një zhvillim aktual global shumë dinamik. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të lëndës, studenti do të jetë në 

gjendje të: 

- Kuptojë nocionin dhe format e 

kriminalitetit kibernetik; 

- Njoh standardet ligjore kundër krimit 

kompjuterik në Republikën e Kosovës; 

- Shpjegojë kornizën ligjore ndërkombëtare 

dhe mekanizmat ndërkombëtar kundër 

krimit kibernetik; 

- Analizojë qasjen strategjike kundër 

kriminalitetit kompjuterik; 

- Përmend procedurën penale të hetimit dhe 

gjykimit të veprave penale me profil 

kibernetik. 

 

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 2 2 4 

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:   Mësimi do të organizohet nëpërmjet ligjeratave, 

nëpërmjet debateve dhe bisedave interaktive, të 

komentimit të literaturës në grupe.  

Gjatë ligjërimit do të shfrytëzohen mjete 

bashkëkohore teknike për demonstrim. Prezantimi 



i shkurtër i temave përmes power point, punë në 

grupe lidhur me rastet për studim, pyetje dhe 

përgjigje. 

  

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë: 30%  

Vlerësimi i dytë: 30%  

Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera: 5%  

Vijimi i rregullt: 5%  

Provimi final: 30%  

Total 100% 

 

Literatura  

Literatura bazë:   - Enver Buçaj, “Terrorizmi Kompjuterik”, 

Prishtinë, 2015 

- Veton G. Vula, “Kriminaliteti 

Kompjuterik”, Prishtinë, 2010 

- Ligji nr. 03/L-166 për Parandalimin dhe 

Luftimin e Krimit Kibernetik; 

- Ligji nr. 04/L-145 për Organet Qeveritare 

të Shoqërisë së Informacionit; 

- Ligji nr. 04/L-094 për Shërbimet e 

Shoqërisë Informatike; 

- Ligji nr. 04/L-109 për Komunikimet 

Elektronike; 

- Ligji nr. 05/L-030 për Përgjimin e 

Komunikimeve Elektronike; 

- Ligji nr. 03/L-172 për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale; 

- Ligji nr. 04/L-065 për të Drejtën e Autorit 

dhe të Drejtat e Përafërta; 

- Ligji nr. 03/L-178 për Klasifikimin e 

Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë 

- Kodi nr. 04/L-082 Penal i Republikës së 

Kosovës; 

- Kodi nr. 04/L-123 i Procedurës Penale; 

- Kodi nr. 03/L-193 i Drejtësisë për të Mitur; 

- Direktiva 2013/40/BE e Parlamentit 

Evropian dhe e Këshillit, datë 12 gusht 

2013, “Për sulmet kundër sistemeve të 

informacionit”. 

Literatura shtesë:   - Kushtetuta e Republikës së Kosovës; 

- Ligji nr. 03/L-050 për Themelimin e 

Këshillit të Sigurisë së Kosovës; 

- Ligji nr. 04/L-076 për Policinë; 

- Ligji nr. 03/L-142 për Rendin dhe Qetësinë 

Publike; 



- Ligji nr. 03/L-063 për Agjencinë e Kosovës 

për Inteligjencë; 

- Ligji nr. 04/L-149 për Ekzekutimin e 

Sanksioneve Penale; 

- Ligji nr. 03/L-183 për Zbatimin e 

Sanksioneve Ndërkombëtare; 

- Ligji nr. 04/L-213 për Ndihmën Juridike 

Ndërkombëtare në Çështje Penale; 

- Ligji nr. 04/L-052 për Marrëveshjet 

Ndërkombëtare; 

- Ligji nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe 

Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror; 

- Ligji nr. 04/L-093 për Bankat, Institucionet 

Mikrofinanciare dhe Institucionet 

Financiare Jobankare; 

- Ligji nr. 04/L-064 për Agjencinë e Kosovës 

për Forenzikë; 

- Ligji nr. 04/L-198 për Tregtinë e Mallrave 

Strategjike; 

- Ligji nr. 04/L –004 për Shërbimet Private 

të Sigurisë. 

- Agjencia e të Drejtave Themelore të 

Bashkimit Evropian, Këshilli i Evropës, 

Manual i së drejtës evropiane në fushën e 

mbrojtjes së të dhënave, 2014; 

- OSCE, Doracak për krimin kompjuterik, 

2014. 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: PREZANTIMI I PLANPROGRAMIT TË LËNDËS 

Java e dytë: NË PËRGJITHËSI PËR KRIMIN  KOMPJUTERIK 

Java e tretë: FILLET DHE KUPTIMI I KRIMIT   KOMPJUTERIK 

Java e katërt: KORNIZA JURIDIKE NDËRKOMBËTARE KUNDËR 

KRIMIT KOMPJUTERIK 

Java e pestë:   KONCEPTI BASHKËKOHOR I AKTEVE TERRORISTE 

PËRMES INTERNETIT 

Java e gjashtë: KRIMINALITETI KOMPJUTERIK NË RAPORT ME 

KRIMIN E ORGANIZUAR- PHISHINGU 

Java e shtatë:   FORMAT DHE KARAKTERISTIKAT THEMELORE TË 

KRIMINALITETIT KOMPJUTERIK 

Java e tetë:   TESTI I PARË VLERËSUES 

Java e nëntë:   VEÇORITË SOCIALE E INDIVUDUALE TË 

PERONAVE QË MERREN ME KRIMINALITETIN  



 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Shënim 

 

Pjesëmarrja është parakusht për studentët që dëshirojnë të fitojnë njohuri të duhur të këtij 

kursi. Studentët që ndjekin rregullisht kursin do të jetë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë 

aktive në klasë, duke dhënë kontributin e tyre konkret gjatë ligjëratave interaktive dhe gjatë 

ushtrimeve. Prandaj, kontributi i tyre për pjesëmarrje dhe të mësuarit dhe detyrat e tyre do 

të vlerësohen gjatë gjithë semestrit, në përqindje në bazë të kritereve të përcaktuara 

paraprakisht. 

 

KOMPJUTERIK- NUMRI I ERRËT I KRIMINALITETIT  

KOMPJUTERIK 

Java e dhjetë: FORMAT E KRIMIT  KOMPJUTERIK SIPAS KODIT 

PENAL 

Java e njëmbedhjetë: LEGJISLACIONI PROCEDURAL PENAL LIDHUR ME 

PROVAT KOMPJUTERIKE 

Java e dymbëdhjetë:   MJETET DHE MASAT PËR PARANDALIMIN E 

KRIMINALITETIT  KOMPJUTERIK 

Java e trembëdhjetë:     DISA RASTE TË KRIMINALITETIT KOMPJUTERIK 

Java e katërmbëdhjetë:   TESTI I DYTË VLERËSUES 

Java e pesëmbëdhjetë:    RIKAPITULIM DHE PËRGATITJE PËR PROVIM 

FINAL 


