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Siq dihet studentët që përfundojnë këto studime mund
të punësohen në institucione të ndryshme shtetërore të
cilat ballafaqohen në mënyra të ndryshme me
kriminalitetin. Si p.sh. në polici dhe prokurori publike,
andaj nkohuritë e fituara në lëndën Taktika
Kriminalistike, atyre mund t’iu shërbejnë në masë të
konsiderueshme në punën e tyre të përditshme për
pengimin zbulimin dhe sqarimin e kriminalitetit.
Qëllimi kryesor i lëndës është që studentëve të
drejtimit të kriminalistikës të fakultetit juridik, tiu
ofrohen njohuri të përgjithshme një mori të veprimeve
dhe masave operative taktike të cilat ndërmirren nga
ana e kriminalistëve me qëllim të zbulimit, hetimin dhe
sqarimit të krimit.
Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në
gjendje, që :
1. Të identifikojë dhe zbatojë parimet e taktikës
kriminalistike në luftë kundër kriminalitetit;
2. Të përpilojë planin në procedurën parapenale
për zbulimin e krimit konkret;
3. Të planifikojë dhe zbatojë masa të shumta
operative taktike si p.sh. pritën, racinë,
përcjelljen, arrestimin kontrollimin etj;
4. Të planifikojë dhe zbatojë veprime të shumta
hetimore si p.sh. këqyrjen e vendit të ngjarjes
dhe kontrollimin;
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5. Të planifikojë dhe zbatojë lloje të ndryshme të
eksperimentit kriminalistik.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:

Orë

Ditë/javë
15
15
1

Gjithësej
30
15
10

2
1

10
30

20
30

3
2

8
5

25
10

2

5

10

5 ECTS

Total

150

2
1
0,5-1

Zakonisht do te aplikohën metoda bashkohore të
ligjerimit, të cilat praktikohën në universitetët e
ndryshme evropiane: prezentimi i temes përmes Power
Point, raste studimi dhe detyra mesimore – studimore
lidhur me temen e ligjeruar. Në disa raste atyre do të
prezentohën edhe ligjerata autentike nga universitetet
e ndryshme perendimore.
Bashkëbisedim - duke ju mundësuar studentëve
parashtrimin e pyetjeve, diskutimin dhe këmbimin e
mendimeve të tyre lidhur me qështjët e ndryshme
tematike.
Aktivitete të studentëve - studentët mund të
përcaktohën për studimin e ndonjë teme apo punimi
seminarik. Para fillimit të punës së tyre atyre ju ofrohën
udhëzimët elementare, ndërsa pas përfundimit ju
ofrohët mundësija e prezentimit të punimeve të tyre
para studenteve te tjere. Pas prezentimit të ketyre
seminareve zhvillohet debat interaktiv lidhur me temat
e shtjelluara dhe në fund behet vlersimi i punimit.
Debat shkencorë - gjatë trajtimit te temave te
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ndryshme, studentët mund të ndahen ne dy ose me
shumë grupe, më qëllim të zhvillimit të debateve
interaktive dhe konstruktive shkencore.

Metodat e vlerësimit:

Mënyra e vlerësimit të studentit (në %)







Punimi seminarik 0-10%
Testi I 0-15 %
Testi II 0-15%
Provimi përfundimtar 0- 50%
Pjesëmarrja në ushtrime 0 - 5%
Puna grupore në detyra dhe raste studimi 0- 5%
Vleresimi ne %
91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
0-50

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

Nota perfundimtare
10 (dhjetë)
9 (nëntë)
8 (tetë)
7 (shtatë)
6 (gjashtë)
5 (pesë)

Prof.dr. Vesel Latifi: Taktika Kriminalistike, Prishtinë,
2002.
Prof.dr. Skender Begeja: Taktika Kriminalistike, Tirane,
2000.
Prof.dr. Vesel Latifi: Kriminalistika, Prishtinë, 2014.
Prof.dr. Skender Begeja: Kriminalistika, Tirane, 2004.
Prof.dr. Vladimir Vodineliq: Kriminalistika, Prishtinë,
1981.
Prof.dr. Vesel Latifi: Kriminalistika, Prishtinë, 2006.
Ilir Mandro: Këqyrja e vendit të ngjarjes në vrasjet,
Tiranë, 2000.
Estref Myftari: Këqyrja e Vendit të ngjarjes, Tiranë,
1996.
L. Prifti: Psikologjia e krimit, Tiranë, 2003.
Vladimir Ikonomi: Metodat moderne në ekspertimin
kriminalistik, Tiranë, 2004.

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Ligjerata që do të zhvillohet
Kuptimi bazat shkencore dhe sistemi i taktikës kriminalistike;
Java e parë:
- Kuptimi i taktikës kriminalistike;
- Sistemi i taktikës kriminalistike;
- Bazat shkencore të taktikës kriminalistike;
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- Bashkëpunimi ndërkombëtar kundër kriminalitetit.

Java e dytë:

Java e tretë:

Java e katërt:

Java e pestë:

Java e gjashtë:

Parimet themelore të taktikës krimnalistike;
- Parimi i ligjëshmërisë;
-Parimi i objektivitetit;
- Parimi i humanitetit;
- Parimi i operativitetit dhe shpejtësisë;
- Parimi i këmbngultësisë dhe syqeltësisë;
- Parimi i ekonomizimit;
- Parimi i bashkëpunimit në planin ndërkombëtar në luftimin
e kriminalitetit etj.
Planifkimi i hetimit të veprave penale;
- Kuptim dhe detyrat e planifikimit të hetimit;
- Pyetjet kryesore (“të arta”) të krimnalistikës;
- Ngritja e versioneve hetimore- bazë e planifkimit;
- Verifikimi i versioneve hetimore;
- Hartimi i planit të hetimit;
- Planifikimi i veprimeve hetimore.
Mënyrat si bëhet informimi për përgatitjen dhe ekzistimin e
veprës penale;
- Informantët;
- Informimi për ekzistimin e veprës penale me anë të kallëzimit
penal;
-Kallëzimi i shërbimit të inspektoratit dhe revizionit;
- Kallëzimi i të dëmtuarit dhe të dëshmitarëve;
- Kallëzimi me pseudonim dhe anonym;
- Të përfolurit publik;
- Informimi me anë të mjeteve të informimit publik;
-Veprimtaria informative (spiunazhi) dhe policia.
Metoda indiciale e zbulimit dhe hetimit të verave penale;
- Kuptimi dhe ndarja e indicieve;
- Taktika e zbulimit të motivit të veprës penale;
- Rëndësia e shtytjes;
- Karakteri personal dhe motivi;
- Përkufizimi i dashjes dhe pakujdesisë përmes motivit;
- “Lufta” e motiveve;
- Simulimi i krimit si indicie;
- Gjendja flagrante.
Taktika e marrjes së masave operative;
- Kuptimi dhe llojet e verimtarisë operative;
- Veprimtaria e gjurmimit;
- Llojet e veprimtarisë së gjurmimit;
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- Evidenca MOS;
-Evidenca e pseudonimeve dhe emrave të rremë;
- Evidenca e shenjave të veçanta;
- Evidenca e sendeve të vjedhura;
- Evidenca e kufomave të paidentifikuara;
-Evidenca e delikuentëve profesionistë;
- Albumi i fotografive të fajtorëve.

Java e shtatë:

Gjatë orës së parë do të bëhet vlerësimi i parë intermediar,
përmes kollokiumit i cili do të përmbajë 20 pyetje që kanë të
bëjnë me çështjet e ligjeruara në gjashtë ligjeratat e para. Disa
pyetje do të jenë të sistemit shumë zgjedhës, disa të tjera
studenti për tu përgjegjur duhet të bëjë plotësimet e kërkuara.)
Gjatë orës së dytë do të shtjellohen:
- Masat operative të patrullimit, vëzhgimit, pritës dhe racisë;
- Kuptimi dhe llojet e patrullimit;
- Kuptimi i vëzhgimit;
- Llojet e pritave;
- Planifikimi dhe organizimi i masës operative të racisë.

Java e tetë:

Odorologjia kriminalistike dhe qentë në shërbimin
kriminalistikës;
- Kuptimi i odorologjisë kriminalistike;
- Identifikimi kriminalistik I personave në bazë të erës së tyre;
- Mekanizmi i formimit të erës dhe karakteristikat e saj;
- Identifikimi i erës;
- Qentë e stërvitur dhe llojet e tyre;
- Identifikimi i erës së njeriut me ndhmën e qenëve.

Java e nëntë:

- Shfrytëzimi i detektorit të genjeshtrës (poligrafit) në
kriminalistikë;
- (Studentëve do t'iu përgatitet rasti në mënyrë që ata të
hartojnë pyetjet për testimin poligrafik -në dispozicion kanë 25
minuta-, pastaj do të bëhet interpretimi i rezultateve si dhe do
t’iu sqarohen mënyrat konkret se si është dashur të hartohet
testi);
- Pjesët dhe funksionimin e poligrafit;
- Shfrytëzimi i rezultateve të testimit poligrafik në procedurën
penale dhe sfera të tjera të jetës (punësim etj).

Java e dhjetë:

- Taktika e zbatimit të masës së arrestit;
- Ndjekja penale;
- Kategorizmi i personave që duhet arrestuar;
- Vendi i kryerjes së arrestit;
- Taktika e zbulimit të marrëveshjeve të fshehta ndërmjet

e
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fajtorëve;
- Mënyrat e marrëveshjeve të fshehta.

Java e njëmbedhjetë:

- Taktika e kryerjes së kontrollimit;
- Kuptimi dhe rëndësia e kontrollimit;
- Përgatitja për kontrollim;
- Kontrollimi në banesa;
- Kontrollimi i personave;
- Llojete e veçanta të kontrollimit;
- Fiksimi i rezultateve të kontrollimit.

Java e dymbëdhjetë:

- Bazat psikologjike të pyetjes;
- Taktika e pyetjes së të pandehurit;
- Masat përgatitore për pyetjen e të pandehurit;
- Motivet e pohimit të të pandehurit;
-Taktika e pyetjes së femrave, fëmijëve dhe të miturve;
- Taktika e pyetjes së dëshmitarit qëllimmirë;
- Taktika e pyetjes së dëshmitarëve që bëjnë thenie të rreme.

Java e trembëdhjetë:

- Taktika e këqyrjes së vendit të ngjarjes;
- Kuptimi dhe detyrat e këqyrjes së vendit të ngjarjes;
- Përgatitjet për këqyrjen e vendit të ngjarjes;
- Puna e grupit hetimor në vendin e ngjarjes;
- Metodat statike dhe dinamike të këqyrjes së vendit të ngjarjes;
- Fiksimi i rezultateve të këqyrjes së vendit të ngjarjes;
- Përshkrimi i vendit të ngjarjes;
- Skicimi i vendit të ngjarjes.

Java e katërmbëdhjetë:

- Taktika e identifikimit me njohje e personave, kufomave dhe
sendeve;
- Kuptimi dhe rëndësia e identifikimit me njohje;
- Përgatitja për identifikim me njohje;
- Paraqitja për njohje e personave;
- Paraqitja për njohje e sendeve dhe kufomave;
- Fiksimi I rezultateve të identifikimit me njohje.
(Në orën e dytë bëhet vlerësimi i dytë intermediar përmes
kollokiumit i cili do të përmabj 20 pyetje që kanë të bëjnë me
çështjet e
ligjeruara nga ligjerata shtatë deri në të
dymbëdhjetën. Disa pyetje do të jenë të sistemit shumë zgjedhës,
disa të tjera sutdenti për tu përgjegjur duhet të bëjë plotësimet e
kërkuara.)
- Taktika e eksperimentit dhe ekspertimit kriminalistik;
- Kuptimi dhe rëndësia e eksperimentit kriminalistik;
- Llojet e eksperimentit kriminalistik;
- Fiksimi dhe vlerësimi i rezultateve të eksperimentit;

Java e pesëmbëdhjetë:
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- Kuptimi dhe rëndësia e ekspertimit;
- Llojet e ekspertimit;
- Caktimi dhe kryerja e ekspertimit kriminalistik;
- Çmuarja e mendimit të ekspertit kriminalistik.
Perseritje e njesive mesimore, ne forme te pyetjeve nga
studentet dhe pergjegjjeve nga mesimdhenesi dhe anasjelltas.

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
E gjithë puna e studentit duhet të jetë e pavarur. Studentët duhet të njihen me Kodin etik të
Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina", i cili kërkon që të gjithë, studentët dhe personeli
akademik të ruajnë standardet më të larta të ndershmërisë dhe integritetit akademik.
Mashtrimi, plagjiatura, gënjeshtra dhe vjedhja janë rreptësisht të ndaluara. Të gjitha shkeljet e
Kodit Etik do t'i raportohen Komisionit disiplinor.
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