
 

 

Të dhënat themelore për subjektin: 

Njësia akademike:  Fakulteti juridik 

Lënda: Mjekësi ligjore 

Grada: Bachelor 

Statusi i lëndës: Obliguese 

Viti i studimit: III 

Numri I orëve gjatë një jave: 3 

Kreditë – ECTS: 6 

Koha / Vendi: Semestri dimëror (V), Prizren 

Mësimdhënësi: Prof. Dr. Fadil U. Kryeziu, MD., PhD    

Kontakti:  fkryeziu@gmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës 

Mjekësia Ligjore është një degë e mjekësisë ku parimet 

dhe njohuritë e mjekësisë përdoren për qëllime të ligjit, 

(civil dhe penal) dhe drejtësisë.  

 

Mjekësia Ligjore së bashku me psiko-patologjinë 

mjekoligjore, janë shkencë e veçantë, e cila organeve të 

hetuesisë u ndihmon në zgjidhjen dhe njohjen e vdekjes 

me karakterin biologjikë dhe mjekësorë,  në zbulimin 

dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përcaktimin e 

vdekjes, shkakun e saj, parandalimin e shumë 

sëmundjeve, përgjegjshmërinë dhe papërgjegjshmërinë 

e të akuzuarve etj. 

Objektivat: 

Njohurit dhe aftësitë e nevojshme lidhur me vdekjen, 

shkakun e vdekjes dhe mekanizmin e vdekjes.  

Aftësia për te kualifikuar lëndimet trupore dhe 

përshkrimin e certifikatave mjekësore. 

  

Njohuritë e nevojshme lidhur me obligimet ligjore te 

njerëzve ne pune, si dhe përgjegjësitë penale te mjekeve 

ne raste te shkeljeve mjekësore. 

  

Pritjet: 

 

Në fund të semestrit, studenti pritet të jetë i aftë: 

 

- të kuptojë parimet themelore, rolin dhe rëndësinë e 

Mjekësisë ligjore; 
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- të përcaktojë llojet e lëndimeve dhe rëndësinë ligjore të 

tyre; 

- të përdorin metodologjinë juridike për të interpretuar 

konstatime t e mjekut ligjor; 

- përcaktojë nevojën dhe procedurat e investigimit 

mjekoligjor; 

- të kryejë hulumtime në fushën e mjekësisë ligjore.  

 
 

Kontributi në angazhimin e studentëve (duhet të korrespondojë me rezultatet e të 

nxënit të dijes) 
Angazhimet Orë Javë Gjithsejtë/orë  
Ligjërata 3 15 javë 45  
Ushtrime/laboratorë 4 15 600 
Puna praktike    
Konsultime 0.5 15 7.5 
Ushtrime të fushës    
Seminare dhe kollokiume 0.5 15 7.5 
Detyra shtëpie    
Koha e studimit individual (në 

bibliotekë, shtëpi) 
   

Përgatitja përfundimtare    
Koha e provimit (testet, kuizi, 

vlerësimi final) 
  1 

Projektet, prezantimet, etj.    
Gjithsejtë    

 

Metodat mësimore   

Ligjëratat  

Seminaret  

Ushtrimet  

Studentëve ju jepet mundësia e mësimit të bazuar në 

probleme “PBL”, ku studenti inkuadrohet më shumë në 

diskutime. 

Metodat e vlerësimit 

Mtodat  Përqindja (%) 

Debatet  5 

Puna në grupe 1 5 

Kollokiumet, seminaret 1 20 

Prezantimet 1 5-10 

Provimi 1 50 

Pjesëmarrja në ligjërata 1 5-10 

Gjithsej 100 

Literatura 

Literatura themelore F. Blakaj &S. Meksi, Mjekësia ligjore, Prishtinë, (Primare). 
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Literaturë shtesë  

F. Batalli, Mjekësia Ligjore, ETMM i KSAK, Prishtinë 

B. Knight – Forensic Patology, 1991;  

G. Maurice Godwin - Criminal psychology and Forensic 

thechnology 2001;  

Barry A. J. Fisber – Crime science investigation 2004.  

Vincent J. Dimaio – Forensic Pathology, 2001. 

Politikat dhe rregulloret akademike: 

- Studentët duhet të marrin pjesë rregullisht në ligjërata dhe ushtrime, me ç ‘rast 

pjesëmarrja dëshmohet me listën e frekuentimit përmes nënshkrimeve të vetë 

studentëve  

-  Pjesëmarrja e rregullt në leksione dhe ushtrime, prezantimi i punimeve seminarike 

dhe aktivitete të tjera do të llogariten në vlerësimin përfundimtar 

Plani i studimit:   

Javët Leksionet që do të shtjellohen: 

Java e parë 

- Mjekësia ligjore, historiku i zhvillimit 

o Objekti i studimit të mjekësisë ligjore 

o Zhvillimi i mjekësisë ligjore në vendin tonë 

Java e dytë 

- Vdekja, mekanizmat e saj 

o Llojet e vdekjeve 

o Ndryshimet kufomore 

Java e tretë 
-       Traumatologjia mjekoligjore 

o Lëndimet dhe llojet e tyre 

Java e katërt 

- Vdekja nga traumat afiktive 

o Sufokimi 

o Strangulimi 

Mbytja në lëngje 

Java e pestë 

- Vdekja nga traumat termike 

o Djegiet 

o Mërdhirjet dhe ngrirjet 

- Vdekjet nga goditjet elektrike 

o Dëmtimet nga rryma elektrike 

o Dëmtimet nga elektriciteti atmosferik 

Java e gjashtë 
- Vdekjet nga dëmtimet nutritive  

- Dëmtimet psikike dhe ekspertimi psikiatrik mjekoiligjor 

Java e shtatë - Helmimet 

Java e tetë 
- Testimi i dijeve (Kollokiumet, seminaret, diskutimet 

etj.) 

Java e nëntë - Ekspertimi mjekoligjor te plagosjet 

Java e dhjetë 
- Ekspertimi mjekoligjor në përcaktimin e gjendjes 

seksuale 

Java e njëmbëdhjetë - Krimet seksuale dhe ekzaminimi i të dëmtuarve 

Java e dymbëdhjetë - Mjekësia ligjore juvenile 

Java e trembëdhjetë - Hulumtimi i provave materiale 

Java e katërmbëdhjetë - Qasja juridike e shkeljeve mjekësore 

Java e pesëmbëdhjetë - Ekspertiza mjekësore në procedurë civile 
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- Në ligjërata dhe ushtrime, duhet të trajtohen vetëm temat e parashikuara në këtë 

planprogram. 

- -Komunikimi me studentët do të bëhet drejtpërdrejtë në ligjërata dhe ushtrime, 

përmes postave elektronike dhe postimeve në web-faqen e Universitetit.   

 
Nënshkrimi i profesorit të lëndës: 

_____________________________ 
/ Dr. Fadil U. Kryeziu, MD., PhD/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


