
Formular për SYLLABUS të Lëndës  
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: E Drejta Penale I 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: II 

Numri i orëve në javë: 3 

Vlera në kredi – ECTS: 7 Kredi 

Koha / lokacioni: Fakulteti Juridik 

Mësimëdhënësi i lëndës: Safet Krasniqi 

Detajet kontaktuese:  Safet.krasniqi@uni-prizren.com 

 

Përshkrimi i lëndës  
Nocionet themelore te se drejtes penale  
- Emertimi,  
- Lënda,  
- Funksioni dhe  
- Ndarja e së drejtës penale, 
-Raportet e te drejtes peale me deget tjera te drejtesise, 
-Burimet e te drejtes penale, 
- Veprat penale, nocioni , objekti, subjekti dhe kryerja e 
vepres penale 
 
 
 
 

Qëllimi i lëndës  
Studenti të fitojë njohuri të mjaftueshme. Fitimi i 
njohurive bazohet në  ligjërata dhe aktivitetet gjatë tërë 
semestrit. Kjo do ti mundësojë studentit fitimin e pikëve 
të nevojshme dhe përfundimin e provimit. 
 
 
 

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. 

Mbrojtja  e te mires se pergjithshme permes masave 

preventive dhe sankcioneve penale. 

-Shkaqet e veprimeve te kunderligjshme, rreziku 

dhe pasojat e ketyre veprimeve.  

-Humanizimin e te  drejtes penale ne suaza te 

normave te se drejtes nderkmbetare dhe 

inkorporimit te tyre ne sistemin juridik pozitiv te 

shtetit 

 

 

 

 

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 eshte metoda  
bashkekohore e marrjes se dijes per lenden mesimore. 
Kjo realizohet permes bisedave, ushtrimeve , punes 
grupore  etj. gjate tere semestrit. Kjo metode eshte ne 
frymen e proceseve te reja arsimore ne Evrope. Ne 
rrethana te 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- 
mire,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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Penal të Republikës së Shqipërisë, Tiranë 1999. 

Franjo Bacic: Kazneno Pravo – Opci dio, Zagreb 1998. 

 

 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: E drejta penale - Nocioni, emërtimi, lënda dhe funkcioni ,  
- Ndarja e të drejtës penale, e drejta penale dhe degët tjera 
të drejtësisë 
- E drejta penale dhe deget tjera të drejtësisë 
 

Java e dytë: BURIMET E TË DREJTËS PENALE  
 Nocioni  
Kodi penal  
Vlefshmëria kohore e ligjit penal 
Vlefshmëria hapësinore 
Interpretimi, llojet e interpretimit  dhe referimi  normave 
juridike ne te drejten penale  
Imuniteti penal 
 

Java e tretë: VEPRAT PENALE  -NOCIONI 
 Elementet themelore të veprës penale 
Figura e veprës penale 
Objekti  i vepres penale, llojet 
Subjekti i vepres penale 
 

Java e katërt: RREZIKSHMERIA SHOQERORE – KUPTIMI 
-Llojet e rrezikshmërisë shoqërore  
-Përcaktimi i veprës penale me ligj 
 

Java e pestë:   KUNDERLIGJSHMERIA- KUPTIMI  
 Shkaqet  e përjashtimit të kundërligjshmërisë sipas pjesës 
së përgjithshme të kodit penal (mbrojtja e nevojshme, 
nevoja ekstreme, dhuna dhe kanosja, vepra e rëndësisë së 
vogël dhe urdhërat nga lart); 
shkaqet  e përjashtimit të kundërligjshmërisë sipas pjesës 
së posaçme të kodit penal; 
 

Java e gjashtë: VEPRA PENALE DHE PERGJEGJESIA PENALE 
 Urdherat nga larte, fajesia (nocioni dhe llojet), Dashja dhe  
pakujdesia   



Përgjegjësia për pasojat më të rënda 
Paaftësia mendore dhe aftësia e zvogëluar. 
 

Java e shtatë:          Vleresimi i pare 

Java e tetë:   Bashkëpunimi në kryerjën e veprës penale (nocioni dhe 
kushtet); 
 Format e bashkëpunimit: 
Bashkëkryerja 
Shtytja 
Ndihma 
Bashkimi kriminal 
Lajthimi (Nocioni dhe llojet); 
Lajtimi faktik dhe lajthimi juridik 

Java e nëntë:   BASHKIMI I VEPRAVE PENALE, NOCIONI DHE LLOJET  
Bashkimi ideal i veprave penale 
Bashkimi real i veprave penale 
Bashkimi fiktiv i veprave penale (bashkimi fiktiv ose i 
rreme  ideal dhe real i veprave penale); 
Përgjegjësia penale për veprat penale të kryera me anë të 
mediave. 
 

Java e dhjetë: Fazat e kryerjës së veprës penale: 
Vendimi për të kryer vepër penale; 
Veprimet përgaditore; 
Tentativa e veprës penale; 
Heqja dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale. 
Denimet kryesore 
-Dënimi me burgim të përjetshëm;  
-Dënimi me burgim dhe                                                         
- Dënimi me gjobë 
-Zëvendësimi I dënimit me burgim me  
-Dënim me gjobë 
 

Java e njëmbedhjetë: -Zëvendësimi i dënimit me burgim me urdhrin për punë në 
dobi të përgjithshme 
Denimet Alternative 
-Dënimi me kusht 
-Gjysmëliria;   
-Urdheri për punë në dobi të përgjithshme                   
-Urdheri për trajtim të detyrueshëm rehabilitues;         
-Urdheri për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues. 
-Konfiskimi i instrumentalitetit  dhe dobise pasurore te 
veprave  penale  sipas  KPRK 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
 

 
 
 

-Denimet plotesuese dhe  
-Verejtja gjyqesore 
  

Java e dymbëdhjetë:   - Matja e denimit  
-Rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit sipas  KPRK 
-Rregullat e përgjithshme për zbutjen ose ashpërsimin e 
dënimit sipas KPRK 
-Zbutja e dënimeve, Kufijt e zbutjes se denimit dhe lirimi 
nga denimi  sipas KPRK 
- Paraburgimi dhe llogaritja e tij në dënim . 
-Individualizimi i dënimit ( përkufizimi dhe llojet e tij ). 

 
  

Java e trembëdhjetë:     - Rrethanat lehtësuese dhe rënduese  
- Fillimi dhe kohezgjatja e denimit 
- Zbutja e dënimit, lirimi nga dënimi dhe baza e veçantë e 
lirimit nga dënimi. 
- Rehabilitimi dhe  zbulimi i te dhenave nga dosja penale 
(neni 95 i KP), 
- Rehabilitimi ligjor dhe rehabilitimi gjyqesor 
-Parashkrimi i ndjekjes penale dhe parashkrimi i 
ekzekutimit te  denimeve 
- Pasojat juridike te denimit, shlyerja e denimit 
 

Java e katërmbëdhjetë:   -Zbatimi i legjislacionit penal te Republikes se Kosoves 
sipas vendit te kryerjes se vepres penale. 
- Falja 
- Amnistia 
Domethenia e  shprehjeve ne Kodin penal sipas nenit 113 

 
Java e pesëmbëdhjetë:     Vlerësimi i dytë 

 


