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Përshkrimi i lëndës Krimi i jakës së bardhë është discipline e re 

shkencore e cila përfshin dhe analizon çështjet 

themelore që kanë të bëjnë me vetë krimin e jakës 

së bardhë, si një ndër format e manifestimit të 

kriminalitet të shtresave të larta në pushtet, të cilët 

shtresa dhe individ ushtrojnë pozita të larta në 

shumë segmente të pushtetit politik, ekzekutiv, 

gjyqësor, ekonomik etj. Objekt studimi i kësaj lënde 

mësimore do të jenë disa nga temat si: nocioni, 

elementet dhe teoritë e ndryshme mbi krimin e  

jakës së bardhë; disa nga format më të shpeshta të 

manifestimit të kësaj forme të kriminalitetit; 

faktorët e paraqitjes së krimit të jakës së bardhë;  

luftimi dhe parandalimi i kësaj fomrme të 

kriminalitetit etj. Gjatë trajtimit të këtyre njësive 

mësimore, studentët do të kenë mundësi që të kenë 

qasje në burime të shumta të kësaj fushe si dhe në 

materiale të tjera shtesë.        

Qëllimet e lëndës: Lënda mësimore e Krimit të jakës së bardhë ka për 

qëllim që të ndihmojë studentët e studimeve të 

programit master në thellimin e njohurive të tyre 

lidhur me çështjet esenciale të krimit të jakës së 

bardhë. Përmes qasjes së tyre në burime të shumta 

të kësaj fushe, studentët, pas përfundimit të kësaj 

lënde do të jenë më të kompletuar me njohuri të 

avancuara shkencore të fushës së krimit të jakës së 

bardhë. Po ashtu, ata do të jenë në gjendje që ti 
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krahasojnë rezultatet e arritura shkencore të fushës 

së krimit të jakës së bardhë me vendet e tjera të 

rajonit dhe më gjerë si dhe ti zbatojnë ato rezultate 

me sukses në fushën e parandalimit dhe luftimit të 

kësaj forme të kriminalitetit.  

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të studimit të kësaj lënde, studenti 

 do të jetë në gjendje që:  

  

1. Të jetë i kompletuar me njohuri të 

avancuara shkencore lidhur me qasjet e 

ndryshme torike dhe metodologjike mbi 

krimin e jakës së bardhë. 

2. Të përcjellë dhe krahasojë rezultatet e 

arritura shkencore në fushën e krimit të 

jakës së bardhë dhe të përdorë këto rezultate 

në procesin e luftimit dhe parandalimit të 

kësaj forme të kriminalitetit; 

3. Të jetë sa më tepër i familjarizuar me 

qëndrimet dhe rezultatet shkencore të 

autorëve të njohur ndërkombëtarë të kësaj 

fushe të studimit, përfshirë edhe aftësimin e 

tij që të ketë qasje kritike ndaj pikëpamjeve 

të autorëve të ndryshëm lidhur me format, 

shkaqet dhe parandalimin e kësaj forme të 

kriminalitetit; 

4. Të zbatojë njohuritë dhe rezultatet e 

shkencës së Krimit të jakës së bardhë në 

praktikën e luftimit dhe parandalimit të 

suksesshëm të tij.  

 

 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 
nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Punë praktike - - - 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

10 min. 15 1.5 

Ushtrime  në teren - - - 

Kollokfiume,seminare 1 2 2 



 3 

Detyra të  shtëpisë - - - 

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

1 15 15 

Përgaditja përfundimtare për provim 4 5 20 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

2 2 4 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

1 2 2 

Totali  
 

  89.5 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Metodologjia e mësimdhënies do të përfshijë: 

-Ligjërata interaktive: Në pjesën më të madhe të  

kohës do të organizohen ligjërata  interaktive që  

d.m.th. se  përveç ligjërimit nga ana e 

 mësimdhënësit, kyçen edhe studentët, qoftë duke 

 pyetur apo  edhe duke diskutuar dhe këmbyer 

 mendimet e tyre lidhur me çështjet tematike që 

 janë objekt i ligjëratës. 

- Punimet seminarike: Studentët do të kenë 

 mundësi të përcaktohen për ndonjë temë  

apo punim seminarik, ku para fillimit të punës së  

tyre, atyre u ofrohen udhëzimet elementare lidhur 

 me hartimin e punimeve të tilla, dhe pas 

 përfundimit të tyre ata kanë  mundësi të 

 prezantimit para studentëve të tjerë të rezultateve të 

 punimeve të këtilla, ku edhe do të zhvillohen 

 debate  lidhur me temat e trajtuara. 

- Ndarja në grupe të vogla të studentëve: Do të 

 bëhet përpjekje në aplikimin e punës grupore me  

studentë, ku ata ndahen në grupe të vogla me qëllim 

 të debatimit dhe kyçjes së këtyre grupeve në 

 trajtimin e temave të ndryshme që do të jenë objekt 

 i ligjërimit. 

- Zbatimi i metodave bashkëkohore të ligjërimit: 

Gjatë punës me studentë do të përdoren metoda 

 edhe teknika të tjera dhe bashkëkohore të ligjërimit 

 të cilat do të jenë në funksion të shpjegimit të  

problemeve themelore të  krimit të jaksë së bardhë 

  në mënyrë që studentët të  kenë mundësi të kyçen 

 pa probleme në nxënien dhe  përvetësimin e  

materies që është  objekt trajtimi.  
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Metodat e vlerësimit:  

Vlerësimi i studentëve bazohet në format e fitimit të 

pikëve të shprehura në % si vijon: 

-Vlerësimi i parë intermediar……………….20% 

-Vlerësimi i dytë intermediar…………….....15% 

- Punimi seminarik………………………….10% 

-Vijimi i rregullt dhe pjesëmarrja aktive….…5% 

-Provimi final……………………………….50% 

-Totali………………………………….…..100% 

 

Përshkrimi i sistemit të notimit: 

Nota ECTS 
nota 

Pike Përkufizimi 

10 A 91–100 

% 

SHKËLQYESHËM- njohuri të 

shkëlqyeshme me vetëm disa 

gabime minore 

9 B 81 – 90 

% 

SHUMË MIRË – mbi mesatare 

standarde,por me disa gabime 

8 C 71 – 80 

% 

MIRË – rezultat në përgjithësi i 

mire me disa gabime që vërehen 

7 D 61 – 70 

% 

KËNAQSHËM – mire, por me 

mjaft gabime 

6 E 51 – 60 

% 

MJAFTON – rezultatet plotësojnë 

kriteret minimale 

5* FX 40 – 50 

% 

DOBËT– kërkohet edhe pak 

punë nga studenti për të fituar 

kreditë 

5 F 00 - 39 

% 

DOBËT – kërkohet shumë punë 

për të fituar kredi 

 
 

Literatura  

Literatura bazë:   Dr.Rexhep Gashi, Krimi i jakës së bardhë, 

Prishtinë, 2012. 

Literatura shtesë:   Kelly Strader, Understanding White- Collar Crime, 

LexisNexis, Second Edition, 2006;  

 

Edwin H. Sutherland, White Collar Crime, The 

Dryden Press, New York, 1949. 

 

Encyclopedia of White-Collar Crime, Edited by: J. 

Gerber and E. L. Jensen with the collaboration of J. 

L. Kubena, Westport, Connecticut • London, 2007. 

 

Hazel Croall, Understanding White Collar Crime, 

Open University Press, Buckingham-Philadelphia, 

2001. 

 

Ellen E. Podgor, Jerold H. Israel, White Collar 

Crime in a nutshell, 4th Edition, West, 2009. 
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 Kathleen F. Brickey, Corporate and White Collar 

Crime (Selected Cases, Statutes, and Documents), 

Wolters Kluver, 2010.   

 

I.Salihu, H.Zhitija, F.Hasani, Komentar  i Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës, Prishtinë, 2014. 

 

White – Collar Crime Reconsidered, Kip Schegel, 

David Weisburd (editor), Northeastern  University 

Press, Boston, 1992 

 

Michael Benson, Selly S. Simpson, White Collar 

Crime: An Opportunity Perspective, Taylor @ 

Francis, Inc., 2009. 

 

 David O.Friedrichs, Trusted Criminals: White 

Collar Crime in Contemporary Society, 

Thomson&Wadsworth, 2007. 

 

David Weisburd, Elin Waring, with Ellen F.Chayet, 

White-Collar Crime and Criminal Careers, 

Cambridge University Press, 2001. 

 

White Collar Crime: An Agenda for Research, 

Edited by: Herbert Edelhertz, Thomas D. Overcast, 

LexingtonBooks, 1982.  

 

James William Coleman, The Criminal Elite 

(Understanding White Collar Crime), Fifth Edition, 

Worth Publishers, 2002.  

 

John A. Townsend, etc., Tax Crimes, LexisNexis, 

2008.  

 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës, Prishtinë, 

2013.  

 

Ligji nr.04/L-030, Për përgjegjësinë e personave 

juridik për vepra penale, Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës, nr.16, Prishtinë, 2011.  

  

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë:  -Kuptimi i disiplinës shkencore të Krimit të jakës së bardhë 
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- Lënda e studimit të Krimit të jakës së bardhë 

- Metodologjia dhe metodat e studimit të Krimit të Jakës së  

  Bardhë.  
Java e dytë: -Nocioni i krimit të jakës së bardhë  

-Elemementet (veçoritë) e krimit të jakës së bardhë 

-Teoritë mbi krimin e jakës së bardhë  

-Aferat dhe skandalet më të njohura lidhur me krimin e jakës 

së bardhë. 

Java e tretë: -Përgjegjësia e personave juridik për kryerjen e krimit të 

jakës së bardhë; 

- Zhvillimi historik i përgjegjësisë penale të personave 

juridik; 

-Format më të shpeshta të krimit të jakës së bardhë të 

personave juridik.  

Java e katërt: - Disa forma të manifestimit të krimit të jakës së bardhë ; 

- Komploti (konspiracioni) 

-Krimet kompjuterike 

-Krimet kundër ambientit (ekologjike) 

Java e pestë:    -Krimet në fushën e ushtrmit të detyrës zyrtare 

-Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar 

-Keqëpërdorimi i informatës zyrtare 

-Konflikti i interest  

Java e gjashtë: -Përvehtësimi në detyrë; 

-Korrupsioni 

-Ushtrimi i ndikimit 

-Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore 

-Falsifikimi i dokumentit zyrtar 

Java e shtatë:   Vlerësimi i parë intermedial 

 
Java e tetë:   -Pastrimi i parave 

-Krimet në fushën e falimentimit 

-Krimet në fushën e ofrimit të mallrave dhe shërbimeve 

 

Java e nëntë:   - Krimet në fushën e taksave dhe tatimeve 

- Krimet doganore 

- Krimet në fushën e administrimit të drejtësisë 
 

Java e dhjetë: -Faktorët e paraqitjes së krimit të jakës së bardhë 

-Faktorët objektiv (të jashtëm) 

-Faktorët subjektiv (të brendshëm) 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

 Studentët gjatë procesit të mësimit, provimeve, por edhe gjatë pranisë së tyre në 

 fakultet duhet pasur kujdes që: 

- të respektojnë mësimëdhënësin dhe personelin joakademik të 

universitetit; 

- mos të pengojnë procesin mësimor; 

- të dëgjojnë me kujdes si mësimëdhënësit ashtu edhe kolegët e 

tyre; 

- mos të përdorin ushqim, pije, goma përtypëse në sallë të 

mësimit; 

- mos të përdorin telefonat mobil në sallë të mësimit; 

- të hyjnë me kohë në sallë të mësimit; 

- mos të kopjojnë gjatë provimit dhe testimeve të tjera. 
 

 
 

Java e njëmbedhjetë: -Luftimi dhe parandalimi i krimit të jakës së bardhë; 

 

Java e dymbëdhjetë:   -Aktet juridike ndërkombëtare në fushën e luftimit dhe 

parandalimit të krimit të jakës së bardhë; 

 

Java e trembëdhjetë:     Legjislacioni i Republikës së Kosovës në fushën e luftimit 

 dhe parandalimit të krimit të jakës së bardhë. 

Java e katërmbëdhjetë:   Përsëritja e lëndës dhe mbrojtja e punimeve seminarike 

 

Java e pesëmbëdhjetë:    Vlerësimi i dytë intermedial 

 


