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Syllabus 
Njësia akademike:  Fakulteti Juridik – Universiteti i Prishtinës 

 

Titulli i lëndës: E DREJTA PENALE NDËRKOMBËTARE 

 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti IV, semestri VIII 

Numri i orëve në 
javë: 

3 

Vlera në kredi – 
ECTS: 

7 

Koha / lokacioni:  

Profesori i lëndës: Prof.Ass.Dr. Avni Puka, PhD 

Detajet kontaktuese:  avni.puka@uni-pr.edu 

 

Përshkrimi i lëndës Lënda e së drejtës penale ndërkombëtare përmban: 

- Hyrje në të drejtën penale ndërkombëtare (nocioni, 

lënda dhe funksioni i saj); 

- Njohuri të përgjithshme për aktet ndërkombëtare dhe 

të brendshme që rregullojnë fushën e së drejtës 

penale ndërkombëtare. 

- Nocioni i veprës penale dhe përgjegjësisë penale  

- Nocioni, funksioni dhe sistemi i sanksioneve penale 

ndërkombëtare. 

- Format e bashkëpunimit ndërkombëtar në çështjet 

penale. 

- Gjykatat/Tribunalet penale ndërkombëtare.  

 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i studimit të kësaj disipline juridike është që t’u 

ofrojë studentëve të nivelit bachelor njohuri lidhur me 

parimet dhe institutet themelore të së drejtës penale 

ndërkombëtare. 

 

Rezultatet e pritura 
të nxënies: 

Pas përfundimit të studimit të kësaj lënde, pritët që 

studentët: 

- të jenë në gjendje të konceptojnë saktë të drejtën 

penale ndërkombëtare, përfshirë: burimet e saj, 

parimet themelore,  veprat penale me element 

ndërkombëtar, veprat penale ndërkombëtare, format 

e bashkëpunimit ndërkombëtar në çështjet penale, 

njohjen  me strukturën dhe juridiksionin e gjykatave 

ndërkombëtare, etj. 

- të kuptojmë se në botën bashkëkohore është shumë 
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vështirë të mendohet nxjerrja e ligjeve (kodeve) 

sistemore në  fushën e së drejtës penale pa 

mbështetje edhe në parimet e së drejtës penale 

ndërkombëtare. 

- të forcojnë konceptin se të drejtës penale 

ndërkombëtare, i takon vend i rëndësishëm në 

studimin e kriminalitetit dhe luftimin e tij, në 

përgatitjen dhe aprovimin e kodeve  dhe konventave 

në te cilat përcaktohen parimet dhe dispozitat tjera 

adekuate të cilat avancojnë mbrojtjen e mirëfilltë të 

vlerave më vitale të njeriut dhe shoqërisë, luftimin e 

kriminalitetit, ruajtjen e paqes dhe sigurisë e 

njerëzimit. 

- të kenë një formim dhe aftësi të  mjaftueshme që do 

t’u shërbejnë si bazë për thellimin e njohurive mbi 

parimet dhe institutet e së drejtës penale 

ndërkombëtare edhe gjatë vazhdimit të studimeve. 

 

 

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 
Ushtrime 
teorike/laboratorike 

1 15 15 

Punë praktike / / / 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsul
timet 

1 15 15 

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) 

3 3 9 

Projektet,prezentimet 
,etj 
  

1 15 15 

Totali    101 
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Metodologjia e 
mësimëdhënies:   

1.  Metoda e mësimdhënies aktive.  

2.  Metoda e mësimdhënies inter-aktive.  
3.  Metoda   krahasuese.  

4.  Metoda e analizës.   
5.  Metoda e studimit të rasteve. 

Metodat e 
vlerësimit: 

Për vlerësimin definitiv të studentëve nga lënda e 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% 

Prezantimi ...............................................................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  

 - Salihu, Ismet: E drejta penale ndërkombëtare, Prishtinë , 

2016; 

- Materiale të përgaditura nga mësimdhënësi. 
 

 - Amati, E., Caccamo, V., Cosyi, M., etj.: 

Introduzione al Diritto Penale Internazionale, 2010. 

- Bassiouni, M.Ch., Schabas, W.A.: The Legislative 

History of the International Criminal Court, Brill, 

2016.  

- Bassiouni, M.Ch.: Introduction to International 

Criminal Law, 2nd edition, 2012. 

- Boas, G., Schabas, W.A.: International Criminal 

Law Developments in the Case Law of the ICTY, 

Leiden/Boston, 2003. 
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- Bohlander, M., Boed,R., Wilson, R.J.: Defense in 

International  Criminal Proceedings (Cases, 

Materials and Commentary),New York, 2006. 

- Cassese, A, Acquaviva,G., Fan, M., 

Whiting,A.: International Criminal Law: Cases and 

Commentary, Oxford University Press, 2011. 

- Cassese, A: International Criminal Law, Oxford 

University Press, 2008. 

- Cornacchia, L.: Funzione della pena nello statuto 

della Corte Penale Internazionale, Giuffrè, 2009. 

- Gallant, K.S.: The Principle of Legality in 

International and Comparative Criminal Law, 

Cambridge University Press, 2009 

- Guilfoyle, D.: International Criminal Law, 2016. 

- Gutman, R., Rieff, D.: Crimes of  War,  New York, 

1999. 

- International Review of Penal Law/ Revue 

Internationale de Droit Penal (AIDP/IAPL). 

- Kastner, Ph.: International Criminal Law in Context, 

2017. 

- Marchuk, I: The Fundamental Concept of Crime in 

International Criminal Law A Comparative Law 

Analysis, 2014  

- Mettraux, G., Fisher, Sh.A., etc.: Expert Initiative on 

Promoting Effectiveness at the International Court, 

U. of Amsterdam, 2014. 

- Mezzeti, E.: Diritto Penale Internazionale, Torino , 

2010. 

- Miraglia. M.: Diritto di difesa e giustizia penale 

internazionale, Torino, 2011. 

- Nash, S., Bantekas, I.: International Criminal Law, 

2nd.ed., London, 2003. 

- O’Keefe, R.: International Criminal Law, Oxford 

University Press, 2015. 

- Oriola, A:  La responsabilità penale internazionale 

degli individui: tra sovranità statale e giurisdizione 

universal. “Edizioni Scientifiche Italiane”, 2008. 

- Philip E.Carlan, etc.: An Introduction to Criminal 

Law, London 2010. 

- Puka, A: E Drejta Penale, HYRJE NË SISTEMIN 

LIGJOR TË KOSOVËS, Prishtinë, 2019, fq.270-308 

(http://jus.igjk.rks-gov.net/787/). 

- Puka, A: E Drejta Penale, FJALOR JURIDIK (E 

drejta private - E drejta publike – e drejta penale), 

Prishtinë, 2019, fq.235- 320 (http://jus.igjk.rks-

gov.net/786/). 

- Rosaria, M.M.: Il principio di giurisdizione 
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universale e la giustizia penale internazionale, 

CEDAM, 2012. 

- Schabas, W.A.: An Introduction to the International 

Criminal Court, Cambridge University Press, 2017. 

- Schabas, W.A.: Crimes against Humanity: Historical 

Evolution and Contemporary Application, 

Cambridge University Press, 2011. 

- Stahn, C: A Critical Introduction to International 

Criminal Law,  Cambridge University Press, 2019. 

- Xhafo, J: E Drejta Penale Ndërkombëtare, Tiranë, 

2009. 

- Wilson, R.A.: Writing History in International 

Criminal Trials, Cambridge, 2011. 

- Etj. 
  

 

Java Ligjërata  

Java I 

 

- Përkufizimi i se drejtës penale dhe i së drejtës penale 

ndërkombëtare. 

- Objekti i studimit të së drejtës penale ndërkombëtare. 
- Funksioni dhe sistemi i së drejtës penale ndërkombëtare. 

- Aktualiteti dhe perspektiva e së drejtës penale 

ndërkombëtare, 
- Parimet themelore të së drejtës penale ndërkombëtare 

 

Java II 

 

- Faktorët që favorizojnë studimin e së drejtës penale në 

përgjithësi dhe të së drejtës penale ndërkombëtare në 
veçanti. 

- Autonomia e së drejtës penale ndërkombëtare 

- Historiku i së drejtës penale ndërkombëtare:  
o Zhvillimet deri në luftën e parë botërore; 

o Zhvillimet midis dy luftërave botërore; 

o Zhvillimet pas luftës së dytë botërore 

o Zhvillimet aktuale të së drejtës penale ndërkombëtare 
 

Java III 

 

- Burimet e së drejtës penale ndërkombëtare ( nocioni dhe 

klasifikimi i tyre): 
o Konventat ndërkombëtare; 

o Zakonet ndërkombëtare; 

o Parimet e përgjithshme të drejtësisë; 

o Kushtetuta dhe kodet penale aktuale interne. 
o Vendimet gjyqësore dhe doktrina juridike  

o Aktet tjera ndërkombëtare; 

- Parimet e së drejtës penale ndërkombëtare: 
o Parimi universal i aplikimit të së drejtës penale 

ndërkombëtare 

o Parimi i ligjshmërisë 

o Parimi i përgjegjësisë penale individuale 

o Parimi ne bis in idem 
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Java IV 

- Veprimet e ligjit penal në kohë, hapësirë dhe ndaj personave. 

- Kontributi i së drejtës ndërkombëtare në mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut në fushën e së drejtës penale: 
o Mbrojtja në të drejtën penale materiale  

o Mbrojtja në të drejtën e procedurë penale  

o Mbrojtja në të drejtën e ekzekutimit të dënimeve penale 
 

Java V 

- Kufijtë e pushtetit represiv të shtetit; 

o Territori i shtetit ; 

o Hapësirat jashtë sovranitetit të shtetit; 
- Parimet e përcaktimit të pushtetit represiv të shtetit: 

o Parimi territorial 

o Parimi real ose mbrojtës 
o Parimi i personalitetit aktiv 

o Parimi i personalitetit pasiv 

o Parimi universal 
 

Java VI 

- Bashkëpunimi ndërkombëtar në çështjet penale – aspekte të 

përgjithshme (ekstradimi, ndihma e “vogël” juridiko-penale 

ndërkombëtare, cedimi i ndjekjës penale shtetit të huaj, 
Njohja dhe ekzekutimi i aktgjykimit të huaj penal) 

- Ekstradimi ( përkufizimi dhe qëllimi i ekstradimit). 

- Detyrimi i ekstradimit; 
- Masat e ngjashme me ekstradimin; 

- Parimet e ekstradimit; 

- Pengesat juridike për ekstradim; 

- Procedura për ekstradim 
- E drejta e azilit. 

 

Java VII 

     Ndihma e “vogël” juridiko-penale ndërkombëtare: 
- Parimet themelore të ndihmës së “vogël” juridiko-penale 

ndërkombëtare 

- Pengesat juridike për dhënien e ndihmës së “vogël” juridiko-

penale ndërkombëtare 
 

Java VIII 
- Bashkëpunimi policor ndërkombëtar 

- Transferimi i procedurës penale shtetit të huaj 

 

Java IX 

- Njohja e aktgjykimit të huaj penal 

- Ekzekutimi i aktgjykimit të huaj penal 

- Kushtet dhe procedura e ekzekutimit të aktgjykimit të huaj 
penal 

 

Java X 

- Gjykatat Penale Ndërkombëtare: 

o Gjykata penale ndërkombëtare e Nurenbergut – Tokios,  
o Tribunali i Hagës (ICTY)  

o Gjykata penale ndërkombëtare për Ruandën, 

o Gjykata penale ndërkombëtare e përheshme (ICC) 
 Stauti i Romës 

 Sfidat e Gjykatës penale ndërkombëtare 



7/7 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
- Nga studentët kërkohet që të jenë të rregullt në ligjërata dhe inkurajohen të jenë 

aktiv me pyetje dhe diskutime rreth tematikave të lëndës; 

- Pjesëmarrja në ligjërata dhe ushtrime është e detyrueshme dhe shumë e 

rëndësishme për të realizuar qëllimin e lëndës/programit; 

- Ligjëratat dhe vlerësimi do të jetë në pajtim me programin dhe informimin 

paraprak të  studentëve.  

- Sjellja në pajtim me rregulloren dhe standardet etike të përcaktuara nga 

universiteti. Studentët dhe mësimdhënësit duhet të ruajnë standardet më të larta të 

ndershmërisë dhe integritetit akademik.  
 

            

 

Java XI 

- Veprat penale  

- Vendi dhe koha e kryerjës së veprave penale ndërkombëtare 

- Përgjegjësia penale dhe saksionet në të drejtët penale 
ndërkombëtare 

- Krimi i gjenocidit 

     Konceptimi i gjenocidit kulturor! (Rasti i Kosovës) 
 

Java XII 

- Krimet kundër njerëzimit 

- Krimet e luftës. 

- Krimet tjera kundër të drejtës ndërkombëtare. /Debatohet me 
student për këto krime/. 

 

Java XIII 

- Gjykata Speciale për Kosovën (Dhomat e Specializuara dhe 
Zyra e Prokurorit tё Specializuar ) 

o Historiku dhe baza ligjore e themelimit 

o Organizimi, struktura dhe juridiksioni 

 

Java XIV 

o Përgjegjësia penale individuale 

o Rregullat e procedurës dhe administrimi i provave 

o Ndërveprimi me gjykatat dhe subjektet e Kosovës 
o Bashkëpunimi dhe asistenca me shtetet, organizatat dhe 

subjektet e tjera 

 

Java XV 
  

Debat rreth përgatitjes për  provimin përfundimtar 

 


