
 
SYLLABUS i Lëndës E drejta penale procedurale II 

 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: E drejta penale procedurale II  (Pjesa e vecante ) 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: III 

Numri i orëve në javë: 3 L dhe 2 U 

Vlera në kredi – ECTS: 7  

Koha / lokacioni:  

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Dr. Armend Podvorica 

Detajet kontaktuese:  armendi_537@hotmail.com 

tel,  +383 44 163 311 

 

Përshkrimi i lëndës  
E drejta e procedurёs penale (pjesa e veçantë ), bёn pjesё 

nё kuadёr tё lendeve penale e cila konrtubuon nё 

parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit.  
Kjo lende ben pjese ne grupin e lendeve te obligueshme 

dhe ligjërohet nё vitin e trete. Kjo lende ka per qellim qe 

te trajtoje stadet e zhvillimit te procedurës penale duke 

filluar nga procedura paraprake deri tek mjetet e 
jashtzakonshme te goditjes.  

 

Qëllimi i lëndës  

Qëllimi i lëndës E drejta penale procedurale II,   

Është që t’u munëdësojë studentëve përvetësimin dhe 

thellimin e njohurive nga E drejta e procedurës penale II 

(Pjesa e posaçme), e cila si pjesë e shkencës juridiko- 

penale, në kuptimin e gjerë të fjalës i kontribuon luftës 

kundër kriminalitetit. Programi mësimor nga kjo lëndë 

do të shtjellohet në aspektin teorik dhe atë praktik 

(nëpërmjet ligjëratave, përpilimin e shkresave 

proceduralo- penale, seminareve, debateve dhe 

diskutimeve me studentë). Gjithashtu, kjo lëndë ka për 

synim që të  analizoj  rëndësinë  veprimeve procedurale 

penale të cilat ndërmerren me qëllim të ndriçimit të 

veprës penale dhe zbulimit të kryesit të saj dhe 

shqiptimit të sanksionit penale,si dhe me  lehtësi të 
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përballen me sfidat e zgjidhjes së çështjeve të ndryshme 

me natyrë proceduralo-penale, të përpilojnë me lehtësi 

shkresat proceduralo- penale, të adresojnë drejtë çështjet 

që lidhen me kompetencat e organeve të procedurës, me 

qëllim të realzimit të qëllimit kryesor që ka procedura 

penale në luftën preventive dhe represive kundër 

kriminalitetit. 

Rezultatet e pritura të nxënies:  

Pas përfundimit të semestrit studentët do të përfitojnë 

njohuri bazike nga lënda E drejta penale procedurale   

II (pjesa e posaçme): 

- Të formojnë konceptin se çka studion e drejta 

penale procedurale II ; 

- Të elaborojnë fazat e procedurës penale dhe 

autorizimet e subjekteve të procedurës 

penale në kuadër të tyre;  

-  Të elaborojnë procedurat penale alternative, 

procedurën penale për të mitur (specifikat e 

saj) dhe procedurat penale të posaçme,  

-  Të hartojë shkresa të ndryshme me natyrë 

proceduralo- penale,  

 Të arrijnë të bëjnë kualifikimin e veprave  penale dhe të 
bëjnë zgjidhjen e çështjeve penale konkrete. 

 

 
 

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 ore 
Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 ore 
Punë praktike    
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

0.5 15 7.5 ore 

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare 0.5 15 7.5 ore  
Detyra të  shtëpisë    
Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 
3 15 45 ore 

Përgaditja përfundimtare për provim 3 15 30 ore 
Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 
   



Projektet,prezentimet ,etj 
  

 

  5 ore 

Totali  

 
  175 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 7 ECTS kredi student 

duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 175 orë 

Metodologjia e mësimëdhënies:    

 

 

Prezantimi i shkurtër i temave nëpërmjet 

PowerPoint, Analizimi, diskutim interaktiv, punë në 

grupe lidhur me rastet për studim, pyetje dhe 

përgjigje.    
 
 

  

Metodat e vlerësimit:  

Vlerësimi I studentëve do të bëhet përmes këtyre 

metodave:  

1.Kolokviumeve,  

2.Prezantimeve,  

3.Punimeve seminarike,  

4.Pjesëmarrjes në diskutim, 

5. Provimit perfundimtar 

 

 

Literatura  

Literatura bazë:    

E drejta procedurale Penale, Dr.sc. Ejup Sahiti, 

Dr.sc.Rexhep Murati 

Kodi i Procedurës penale, Prishtinë, 2016 
Komentari i Kodit të procedurës penale, Prishtinë, 2014 

 

Literatura shtesë:   Roli i Prokurorit të shtetit në procedurën penale, Dr.sc. 
Hashim Çollaku, Prishtinë, 2013 

Klinika Juridiko-Penale, Dr.sc. Hashim Çollaku, 

Prishtinë 2016 

E drejta Procedurale Penale,  pjesa e përgjithshme, 
Dr.sc. Azem Hajdari,  

Argumentimi në procedurë penale, Dr.sc.Ejup Sahiti, 

Prishtinë, 2006 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Prishtinë 2008 

 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Sugjerime të përgjithshme: 



 Prezantimi hyrës; 

 Njohja dhe qëllimi i lëndës; 

 Programi i lëndës; 

 Rezultatet e pritura; 

 Literatura; 

 Vlerësimi; 

 Politikat akademike. 

Studentët do të njoftohen me përmbajtjen e lëndës në përgjithësi, 

mënyrën e zhvillimit të mësimit gjatë semestrit dhe literaturën. 
-Hyrje në lëndën E drejta penale procedurale II  

-objekti  dhe detyrat, funksioni, aktualiteti dhe perspektiva e 

lëndës së E drejta penale penale procedurale II; 

 

Java e dytë: E DREJTA E PROCEDURES PENALE E VEÇANTE- 

RRJEDHA E PROCEDURES PENALE 

- Nocioni dhe lënda e studimit të pjesës së posaçme 

të së drejtës së procedurës penale; 

- Marrëdhëniet midis pjesës së përgjithshme dhe të 

posaçme të së drejtës së procedurës penale; 

- Sistemimi i pjesës së posaçme të së drejtës së 

procedurës penale;  

Vështrime të përgjithshme mbi stadet e procedurës penale; 

 

Java e tretë:  

PROCEDURA PARAPENALE 
- Autorizimet e policisë në procedurën parapenale; 

- Kallëzimi penal- nocioni, llojet dhe përmbajtja; 

- Vendimet e prokurorit të shtetit në lidhje me 

kallëzimin penal; 

- Format e veprimeve procedurale të kryera nga 

policia; 

Java e katërt: PROCEDURA PARAPRAKE 

- Funksioni dhe natyra juridike e procedurës 

paraprake dhe bartësit e saj; 

- Hetimi- Kuptimi, qëllimi dhe kohëzgjatja   



- Pezullimi, pushimi dhe përfundimi i hetimit  

- Mundësia hetuese e veçantë 

 
PROCEDURAT ALTERNATIVE 

- Rastet e pezullimit të pëkohshëm të procedurës penale 

- Rastet kur prokurori i shtetit nuk detyrohet të fillojë 

ndjekjen; 

- Procedura e ndërmjetësimit; 

- Marrëveshja për pranimin e fajësisë 

- Lirimi nga dënimi 

- Dëshimitari bashkëpunes 

 

Java e pestë:    

AKUZIMI 

- Aktakuza dhe aktet tjera paditëse  

- Kuptimi i aktakuzës  dhe shqyrtimi i aktakuzës 

- Kontrollimi i aktakuzës 

- Shqyrtimi fillestar- Kundërshtimi i provave, kërkesa 

për hedhje të aktakuzës nga i pandehuri dhe 

përgjigjiet e prokurorit të shtetit; 

- Shqyrtimi i dytë, caktimi i shqyrtimit gjyqësor, 

vlerësimi i kundërshtimeve dhe kërkesave  

Java e gjashtë: PROCEDURA PENALE KRYESORE 

- Shqyrtimi gjyqësor- Kuptimi dhe rëndësia  

- Përgatitjet për shqyrtim gjyqësor - Parakushtet për 

mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor  

- Drejtimi i shqyrtimit gjyqësor  

- Shtyrja dhe ndërprerja e shqyrtimi gjyqësor 

- Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor  

- Rrjedha e shqyrtimit gjyqësor 

- Deklarimi i të akuzuarit lidhur me akuzën 

- Procedura provuese (Prezantimi i provave) 

Fjala përfundimtare e palëve 

Java e shtatë:    

MARRJA, SHPALLJA DHE PERPILIMI ME SHKRIM I 

AKTGJYKIMIT 

 

- Llojet e aktgjykimeve – refuzues, dënues dhe lirues 

- Shpallja e aktgjykimit  

- Përpilimi me shkrim i aktgjykimit 

 
Java e tetë:   Vlerësimi i parë (intermediar) 

Java e nëntë:   PROCEDURA ME MJETET JURIDIKE 



- Llojet e mjeteve juridike  

- Mjetet e rregullta juridike- ankesa 

- Përmbajtja e ankesës   

- Bazat për parashtrimin e ankesës kundër 

aktgjykimit 

- Ankesa kundër aktgjykimi të shkallës së parë 

- Procedura lidhur me ankesë – Gjykata e Apelit, 

seanca e kolegjit të apelit dhe shqyrtimi në 

Gjykatën e Apelit 

Java e dhjetë: - Vendimet e Gjykatës së Apelit lidhur me ankesën 

- Rigjykimi i çështjes në Gjykatën Themelore  

- Benificium coahesionis dhe reformation in peius 

- Ankesa kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

- Ankesa kundër aktvendimit 

Java e njëmbedhjetë: MJETET E JASHTEZAKONSHME JURIDIKE 

- Rishikimi i procedurës penale 

- Vazhdimi i procedurës penale 

- Rishikimi jo i drejtë i procedurës penale 

- Rishikimi i drejtë i procedurës penale 

- Kërkesa për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit 

- Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

Java e dymbëdhjetë:    

PROCEDURA PENALE NDAJ TE MITURVE 
- Karakteristikat themelore të procedurës ndaj të 

miturve 

- Rrjedha e procedurës për të mitur 

- Arresti i përkohshëm, ndalimi polico dhe 

paraburgimi për të mitur 

- Akuzimi në procedurën ndaj të miturit 

- Shqyrtimi gjyqësor për të mitur 

- Mjetet juridike  

- Ekzekutimi i masave edukese institucionale 
 

 
Java e trembëdhjetë:      

PROCEDURAT E VEÇANTA 

- Procedura për dhënien e urdhrit ndëshkimor 

Procedura për shqiptimin e vërejtjes gjyqësore 

Procedura për shqiptimin e masave të trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik 

- Procedura për shqiptimin e masës së trajtimit të 

detyrueshëm rehabilitues ndaj personave të cilët 

kanë kryer vepra penale nën ndikimin e alkoolit 

ose drogës 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

 

Studentët obligohen të zbatojnë kodin dhe sjelljen së Universitetit të Prizrenit.  

Çdo shkelje e dyshuar e kodit të sjelljes i referohet zyrtarëve të Universitetit për 

procedurë të mëtejshme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Java e katërmbëdhjetë:   - Procedura për revokimin e dënimeve alternative 

Procedura për marrjen e vendimit për shlyerjen e 

dënimit nga evidenca e të ndëshkuarve  

- Procedura për kompensim të dëmi, rehabilitim dhe 

ushtrim të të drejtave tjera të personave të dënuar 

pa arsye ose arrestuar pa bazë 

- Procedura për dhënien e letërrreshtimeve dhe 

shpalljeve publike 

 

Java e pesëmbëdhjetë:    Kolokiumi / Vlerësimi intermediar -2 
-Debate. 
 


