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Në kuadër të kësaj lënde studentët do të kenë mundësi
të mësojnë për përkufizmin e dukurisë së terrorizmit si
dhe për elementet kryesore të kësaj dukurie. Më tutje
do të mësojnë për historikun e kësaj dukurie, pastaj për
shkaqet që ndikojnë në paraqitjen e saj si dhe për
mënyrat e rregullimit penalo juridik të kësaj dukurie
sikurse me dispozitat juridike nacionale ashtu edhe me
akte dhe konventa ndërkombëtare. Edhe objekti I
atakimit të terrorizmit si dhe karakteristikat e kryerësve
të tij do të jenë qështje që do të trajtohen në kuadër të
kësaj lënde. Në pjesën përfundimtare të kësaj lënde do
të shtjellohen llojet e akteve terroriste si dhe metodika
e zbulimit dhe ndriqimit të tyre, me një theks të
posaqëm në prevencionin e kësaj dukurie.
Qëllimi kryesor i lëndës është, që studentëve të
fakultetit juridik, tiu ofrohen njohuri të përgjithshme
dukurinë e terrorizmit, rrezikshmërinë shoqërore të tij.
Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në
gjendje, që:
1. Të përkufizojë dukurinë e terrorizmit si dhe të
identifikojë elementet kryesore të kësaj
dukurie;
2. Të interpretojë ligjet nacionale dhe konventat
ndërkombëtare me të cilat rregullohet dukuria
e terrorizmit;
3. Të dallojë dukurinë e terrorizmit prej terrorit
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shtetëror;
4. Të identifikojë format e akteve terroriste, që
janë më të përhapurat në botën bashkëkohore;
5. Të planifikojë dhe zbatojë masat dhe veprimet
kriminalistike që ndërmirren për zbulimin dhe
ndriqimin e akteve terroriste.

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
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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
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. Haki Demolli: Terrorizmi, Prishtinë, 2002.
JOHN HOLMS AND TOM BURKE: “Terorism”, New York,
USA, 1995.
LEONARD WEINBERG and PAUL DAVIS: “Introduction to
political terrorism”, USA, 1989.
RICHARD DRAKE: The Red Brigades and the Italian
political tradition”, Terrorism in Europe, Great Britain,
1982.
YONAH ALEXANDER and DENNIS A. PLUCHINSKY:
“European terrorism, today and Tomorrow”, New York,
USA, 1992.
WALTER LAQUEUR: “Postmodern terrorism”.
SUMIT GANGULY: “An opportunity for peace in
Kashmir”, Current History, USA, Dec/ 1997.
STEPHEN J CIMBALA: “Armies, states and terrorism”,
Strategic review, Boston-USA, 1998.
STEPHEN SLOAN: “State organized terrorism the
privatization of public violence”, Terrorism and political
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violence, USA, 1993.
ROBERT HAUBEN: “Hostage taking: The Dutch
experience”, Perspectives on terrorism, India, 1985.
PAUL WILKINSON : “Observation on the relationship of
freedom and terrorism”, Terrorism, USA, 1992

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Java e dytë:

Java e tretë:

Java e katërt:

Java e pestë:

Java e gjashtë:

Java e shtatë:

Java e tetë:

Ligjerata që do të zhvillohet
-Nocioni I terrorizmit,
-Elementet kryesore të terrorizmit,
- Dhuna si element I terrorizmit.
- Historiku I dukurisë së terrorizmit,
-Vrasja e tiranëve,
-Terrorizmi në shekullin XIX dhe paraqitja e terrorizmit,
- Anarkizmi në Rusi.
- Anarkizmi në shekullin e XIX në disa shtete të Europës
perëndimore dhe SHBA,
- Anarkizmi në Francën e shekullit të XIX,
- Anarkizmi në Spanjën e shekullit të XIX,
- Anarkizmi në Itali në shekullin e XIX.
-Terrorizmi në shekullin
-Dukuria e terrorizmit para Luftës së Parë Botërore,
- Dukuria e terrorizmit ndërmjet dy luftërave botërore,
- Dukuria e terrorizmit pas Luftës së Dytë Botërore.
- Rregullimi penalo juridik i terrorizmit,
- Dukuria e terrorizmit në aktet ndërkombëtare,
- Dukuria e terrorizmit në Konventat e OKB-së.
- Dukuria e terrorizmit në legjislacionet nacionale penale,
- Rregullimi penalo juridik I terrorizmit në Kodin Penal të Kosovës,
Rregullimi penalo juridik I terrorizmit me ligjet e Evropës
Perendimore dhe të SHBA-ve.
Gjatë orës së parë do të bëhet vlerësimi i parë intermediar,
përmes kollokiumit .)
Gjatë orës së dytë do të shtjellohen:
Ligji mbi luftën kundër terrorizmit i Francës
Ligji antiterrorizmit i SHBA-ve.
- Shkaqet e paraqitjes së terrorizmit,
- Konfliktet mbi baza etnike si shkak I terrorizmit,
- Konfliktet mbi baza ideologjike si shkak I terrorizmit.
- Veprimi I regjimeve qendrore ndaj grupeve etnike
- Reagimi I grupeve etnike ndaj regjimeve qendrore.
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Java e nëntë:

Java e dhjetë:

Java e njëmbedhjetë:

Java e dymbëdhjetë:

Java e trembëdhjetë:

Java e katërmbëdhjetë:

Java e pesëmbëdhjetë:

- Konfliktet mbi baza religjioze si shkak I terrorizmit,
- Konfliktet ndërmjet anëtarëve, që u takojnë
bashkësive të ndryshme fetare,
-Konfliktit ndërmjet anëtarëve të bashkësisë së caktuar fetare në
njërën anë dhe pushtetit sekularist në anën tjetër,
-Konfliktet mbi baza racial si shkak i terrorizmit.
- Terrorizmi dhe terrori,
- Kuptimi dhe llojet e terrorit shtetëror,
- Terrori shtetëror si formë e gjenocidit,
- Terori shtetëror si formë e qeverisjes,
- Format e terrorit sërbosllav ndaj shqiptarëve.
-Objekti i sulmit të akteve terroriste,
-Subjekti I veprimit të akteve terroriste
- Karakteristikat e kryerësve të akteve terroriste,
- Organizimi dhe struktura e brendshme e organizatave terroriste.
- Metodika e zbulimit dhe ndriqimit të akteve terroriste,
- Format e akteve terroriste,
-Eksplozionet si forma të akteve terroriste.
- Mënyrat dhe mjetet e kryerjës së akteve terroriste,
- Rëndësinë kriminalistike dhe provuese të gjurmëve të akteve
terroriste,
- Përpunimin kriminalistik të akteve terroriste,
- Veprimet e para hetimore dhe veprimet tjera në ndriçimin e
akteve terroriste dhe
- Marrja në pyetje të të pandehurit dhe dëshmitarëve të akteve
terroriste.
- Parandalimi dhe luftimi I terrorizmit,
- Disa masa që ndikojnë në eliminimin e shkaqeve të terrorizmit,
- Masat për parandalimin e pasojave të terrorizmit.
( Në orën e dytë bëhet vlerësimi i dytë intermediar përmes
kollokiumit)
- Infiltrimi i agjentëve policorë në radhët e grupeve terroriste,
- Sigurimi i informatave lidhur me terrorizëm dhe programet e
shpërblimeve,
- Stërvitja (trajnimi) e ekipeve për parandalimin dhe luftimin e
terrorizmit,
- Bashkëpunimi ndërshtetëror në luftimin e terrorizmit,
- Përforcimi i sigurisë së caqeve potenciale të terroristëve dhe
mjetet për parandalimin e terrorizmit dhe
- Post-blloqet policore dhe policia si faktorë në parandalimin e
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terrorizmit.
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.

6

