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Syllabus 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti   Juridik    

Titulli i lëndës: Trafikimi me Njerëz  

Niveli: Studime  Master 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti I, semestri I 

Numri i orëve në javë: 2 

Vlera në kredi – ECTS:  

Koha / lokacioni: 
Viti akademik 

E  martë, ora:  14:00 – 16:00,  Salla nr. D1. 

2016/2017  

Mësimëdhënësi i lëndës: Dr.sc. Bajram Ukaj, prof.asc. 

Detajet kontaktuese:  bajramukaj@hotmail.com; bajram.ukaj@uni-

pr.edu;  

 

Përshkrimi i lëndës Në këtë lëndë do të përmenden dhe të elaborohen 

çështjet themelore të trafikimit të njerëzve si lloj i 

krimit të organizuar, kuptimi i trafikimit të njerëzve, 

përkufizimi ligjor i kësaj vepre penale, metodat  e 

veprimit të grupeve kriminale gjatë kryerjes së 

trafikimit të njerëzve, masat e autoriteteve kompetente 

për të luftuar me sukses këtë fenomen shumë të 

rrezikshëm në nivel nacional, regjional dhe 

ndërkombëtar. 

 
 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i studimit të kësaj lënde mësimore, aktuale dhe 

mjaft të rëndësishme është që t’u ofrojë studentëve 

njohuri thelbësore dhe të mjaftueshme lidhur me veprën 

penale – trafikimi me njerëz si fenomen negativ në 

përmasa kombëtare dhe ndërkombëtare dhe shumë i 

dëmshëm për çdo shoqëri. 
 

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

Pas përfundimit të studimit të kësaj lënde, pritët që 

studentët: 

 

- Të kuptojnë se fenomenit dinamik e kompleks të 

kriminalitetit, pra edhe kriminalitetit të 

organizuar – trafikimi me njerëz, mund t’i 

kundërvihemi me sukses vetëm me mekanizëm 

të njëjtë të preventivës dhe represionit. 

- Të kuptojnë se vepra penale – Trafikimi me 

njerëz, si kurs i veçantë ka për objekt studimi 
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dispozitat penale të Pjesës së Posaçme të 

përmbajtura në  Kodin Penal aktual të vendit 

dhe dispozitat e karakterit ndërkombëtar, me 

qëllim që këto dispozita të bëhen më të qarta, 

më të kuptueshme, dhe me efekt të zbatimit më 

të lehtë  në praktikën gjyqësore.  
 

 

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 / / / 

Punë praktike / / / 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

2 15 30 

Ushtrime  në teren / / / 

Kollokfiume,seminare 1 2 2 

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) 

1 3 2 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

2 6 12 

Totali  
 

  76 

 

Metodologjia e 
mësimëdhënies:   

 

Gjatë ligjërimit të lëndës, do të përdoren metodat 

bashkëkohëse të mësimdhënies, mësimnxënies dhe 

vlerësimit të njohurive të studentëve me qëllim që kjo 

disiplinë e së drejtës të bëhet më e kapshme, më 

interesante dhe më e qartë për studentët, dhe atë: 

- Metoda e mësimdhënies aktive. 

- Metoda e mësimdhënies inter-aktive. 

- Metoda   krahasuese.   
- Metoda e analizës.   

- Metoda e studimit të rasteve.    

- Metoda historike. 
 

  

Metodat e vlerësimit: Për vlerësimin definitiv të studentëve nga lënda e 
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Drejta Penale do të marren parasysh format e fitimit të 

pikëve të shprehura në përqindje si vijon:  

Vlerësimi    intermediar...........................................25% 

Punimi seminarik i mbrojtur publikisht.................. 15% 

Prezentimi ...............................................................10% 

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

Provimi final............................................................45% 

Totali.......................................................................100% 

Përshkrimi i sistemit të notimit: 

Nota ECTS 
nota 

Pike Përkufizimi 

10 A 91–100 

% 

SHKËLQYESHËM- njohuri të 

shkëlq.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:   - Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër 

krimit të organizuar ndërkombëtar 2000, 

(Protokolli kundër trafikut të migrantëve me 

rrugë tokësore, ajrore dhe detare, Protokolli për 

parandalimin, pengimin dhe ndëshkimin e 

trafikut të personave, veçanërisht të grave dhe 

fëmijëve). 

- Akte  të tjera ndërkombëtare rreth trafikimit të 

njerëzve.  

- Kodi Penal i Kosovës , Prishtinë 2013. 

- Ligji për parandalimin e trafikimit me njerëz 

dhe mbrojtja e viktimave të trafikimit -20013. 

- Kimberly A. McCabe: The Trafficking of 

Persons, New York, 2008 
 

Literatura shtesë:   - Conny Rijken: Trafficking in persons: 

Prosecution fron a European Perspective, 

T.M.C SSer Press, 2003 

- Anne T. Gallager: The International Law of 

Human Trafficking, Cambridge, 2010 

- Maggy Lee: Trafficking and Global Crime 
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Control, Los Angeles, 2010 

- Gillian Mylie and Penny Mcredmond: Human 

Trafficking in Europe: Character, Causes and 

Conqesuences, London, 2010 

- Model Law against Trafficking in Persons, 

United Nations Office on Drugs and Crime, 

Vienna, 2009 

- Strategjia Nacionale dhe Plani i Veprimit 

Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore 2008-

2011, Ministria e Punëve të Brendshme, 

Qeveria e Republikës së Kosovës, Prishtinë 

2008. 

- Revista shkencore : “E Drejta” 
 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Ligjerata: Dy orë 

 

Veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me 

të drejtën  ndërkombëtare të përcaktuara në Kodin Penal të 

Kosovës dhe ma akte ndërkombëtare. 

 

Java e dytë: Ligjerata:  Dy orë  

Krimi i organizuar 

Përkufizimi i krimit të organizuar 

Format e kryerjes së krimit të organizuar 

 

Java e tretë: Ligjerata:  Dy orë 

Trafikimi me  njerëz 

- Përkufizimi 

- Format e kryerjes 

a. Rekrutimi 

b. Transferimi 

c. Transportimi 

d. Strehimi – Pranimi 

- Trafikimi i qenieve njerëzore në kodet penale të  shteteve të 

rajonit dhe në Republikën e Kosovës. 
Java e katërt: Ligjerata:  Dy  orë 

Trafikimi me  njerëz në akte ndërkombëtare 

1. Protokolli i Palermos – 2000 

2. Deklarata Universale e të drejtave të njeriut - 1948 

3. Deklarata Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe   lirive 

të njeriut - 1950 

4. Konventa e Këshillit të Evropës për luftimin e  trafikimit – 

2005 

5. Deklarata e Brukselit për parandalimin dhe luftimin e 
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trafikimit të qenieve njerëzore – 2002  

 

Java e pestë:   Ligjerata:  Dy orë  

Veprat tjera penale dhe trafikimi  me njerëz 

1.  Kontrabandimi me migrantë 

2.  Vendosja e skllavërisë, kushte të ngjashme me skllavërinë 

dhe punës së detyruar 

 

Java e gjashtë: Ligjerata:  Dy orë 

Veprat tjera të ngjashme me trafikimin me njerëz 

1. Fshehja e dokumenteve të identifikimit të viktimave të 

skllavërimit ose trafikimit të njerëzve; 

2. Ushtrimi i prostitucionit  
Java e shtatë:   Ligjerata:  Dy orë 

           

Fenomenologjia e trafikimit me njerëz 

a. Vëllimi 

b. Struktura 

c. Dinamika. 
Java e tetë:   Ligjerata:  Dy  orë 

Disa karakteristika etiologjike të trafikimit me njerëz 

a. Faktorët e jashtëm 

b. Faktorët e brendshëm 
Java e nëntë:   Ligjerata:  Dy  orë 

Disa karakteristika viktimologjike të trafikimit me njerëz. 

a. Karakteristikat e femrave që bëhen viktimë e      trafikimit 

b. Profili i personave të trafikuar 

c. Sjellja e viktimave të trafikuara 

d. Bashkëpunimi me viktima të trafikimit 

 e. Rreziku i riviktimizimit 

 f.  Profili i trafikantëve 

 

Java e dhjetë:   Ligjerata:   Dy  orë 

Trafikimi i organeve dhe legjislacioni penal (Kodet penale të 

regjionit) 

 

Java e njëmbedhjetë: Ligjerata:  Dy  orë 

Dëshmitari si viktimë dhe trafikimi me njerëz 

 

Java e dymbëdhjetë:   Ligjerata:   Dy orë 

Metodat e disa agjencive të zbatimit të ligjit kundër trafikimit 

me njerëz  

 

Java e trembëdhjetë:     Ligjerata:   Dy  orë   

   Parandalimi dhe luftimi i trafikimit me  njerëz me masa 

preventive 

a. Edukimi dhe arsimimi 
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b. Punësimi dhe barazia gjinore 

c. Tradita (Kombëtare, fetare dhe filozofia e jetës) 

d. Mjetet e komunikimit masiv dhe elektronik. 

 

Java e katërmbëdhjetë:   Ligjërata:  Dy  orë 

 Parandalimi dhe luftimi i trafikimit me njerëz me masa 

represive: 

a. Policia gjyqësore dhe roli i saj 

b. Prokuroria dhe roli i saj 

c. Gjykata dhe roli i saj 

d. Politika ndëshkimore 
 

Java e pesëmbëdhjetë:     Ligjërata:   Dy  orë 

Bashkëpunimi ndërkombëtar si mënyrë e parandalimit dhe 

luftimit të trafikimit me njerëz 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
- Ligjërata dhe vlerësimi në pajtim me orarin dhe informatën për studentë; 

- Sjellja në pajtim me rregulloren e fakultetit. 
 


