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E Drejta Penale Evropiane  
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti   Juridik    

Titulli i lëndës: E Drejta Penale Evropiane 

Niveli: Studime  Master 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti I, semestri I – Master 

Numri i orëve në javë: 3 

Vlera në kredi – ECTS:  

Koha / lokacioni: 
Viti akademik 

E  mërkurë, ora:  12:00 – 15:00,  Salla nr. D1, 

2016/2017  

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

Dr.sc. Avni Puka 

Detajet kontaktuese:  avni.puka@uni-pr.edu bajram.ukaj@uni-pr.edu;  

 

Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë përqendrohet në studimin dhe analizimin e të 

drejtës penale në nivel të BE-së, duke përfshirë edhe 

dokumentet ligjore të BE-së lidhur me çështjet penale, 

me theks të veçantë në dispozitat ligjore të Konventës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ne do të analizojmë 

aspektin pragmatik të së drejtës penale evropiane, duke 

marrë parasysh që studentët kanë njohuri për të drejtën 

kombëtare penale nga studimet e tyre pas-diplomike.  

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i studimit të kësaj disipline juridike, ligjore 

aktuale dhe shkencore është që tu ofrojë studentëve  të 

studimëve pasdiplomike  -  master njohuri thelbësore 

dhe të mjaftueshme lidhur me parimet dhe institutet 

themelore të së drejtës penale evropiane. 
 

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

Pas përfundimit të studimit të kësaj lënde, pritët që 

studentët: 

 

Pas përfundimit të studimeve të kësaj disipline juridike 

pozitive dhe ligjore studentët do të jenë në gjendje: 

- Të kuptojmë se, në botën bashkëkohëse, është 

shumë vështirë të mendohet aprovimi i ligjeve 

(kodeve) sistemore në çdo fushë të së drejtës 

penale pa mbështetje edhe në parimet e së 

drejtës penale evropiane. Njëherit, hulumtimet 

shkencore të instituteve të caktuara në fusha të 

ndryshme të së drejtës, nuk mund të avansohen 

pa një studim të tyre edhe në aspektin evropian 

dhe  ndërkombëtar. 

- Të forcojnë konceptin se në sistemin e 

mailto:avni.puka@uni-pr.edu
mailto:bajram.ukaj@uni-pr.edu


 2 

tërësishëm juridik të vendit dhe në përmasa  

evropiane , të drejtës penale në përgjithësi  dhe 

të drejtës penale  evropiane  në veçanti – si 

disiplinë juridike dhe si disiplinë shkencore i 

takon vend i theksuar në studimin e 

kriminalitetit, parandalimin  dhe luftimin e tij. 

- Të njoftohen se, e  drejta e penale në përgjithësi 

dhe e drejta penale evropiane  në veçanti, si 

disiplinë juridike dhe shkencore që mësohet dhe 

do të mësohet në shumë fakultetet juridike të 

regjionit dhe  të Evropës, dhe njohuritë që 

merren nga kjo e drejtë, paraqesin një bazë të 

mirë për të lehtësuar nxënien e njohurive në 

disiplinat tjera juridike, por edhe bazë solide për 

t’u përballur me sfidat e kohës rreth zgjidhjeve 

të shumë situatave që imponon jeta, koha dhe 

praktika gjyqësore në përmasa kombëtare dhe 

evropiane. 
 

 

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 
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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 

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:   Jean Pradel, G. Corstens, Gert Vermeulen : E 

Drejta Penale Evropiane, (Perkthim ne shqip) 

Tiranë 2010. 

Dokumente të BE – së lidhur me çeshtjet penale / 

Konventa, Rezoluta, Karta, protokole, Deklarata 

dhe akte tjera/. 

Ligji për bashkëpunim ndërkombëtar në çeshtje 

penale – 2013. 

Ligji për parandalimin dhe luftimin e trafikimit me 
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njerëz dhe mbrojten e viktimave të trafikimit - 2013  

Literatura shtesë:   - Jean Pradel, G.J.M Corstens : European 

criminal law, Kluwer Law International, 2002 

- Andre Klip: European criminal law: an 

integrative approach, Intersentia, 2009 

- Gert Vermeulen: Essential Texts on Iternational 

and European Criminal Law, Maklu, 2010 

- Maria Fletcher , Robin Lööf, William C. 

Gilmore: EU criminal law and justice, Edward 

Elgar Publishing, 2008 

- Erling Johannes Husab, Asbjorn Strandbakken: 

Harmonization of criminal law in Europe, 

Intersentia nv, 2005 

- Revista: “E drejta”, European Journal of Crime, Criminal 

Law and Criminal Justice,  etc. 
 
 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Ligjerata: Tre orë 

 

- Perkufizimi i se drejtes penale dhe i së drejtës penale 

evropiane. 

- Objekti i studimit te se drejtes penale evropiane. 

- Detyra dhe sistemi i së drejtës penale evropiane. 

- Funksioni i së drejtës penale evropiane .- Aktualiteti dhe 

perspektiva e së drejtës penale evropiane  
Java e dytë: Ligjerata:  Tre orë  

-                  Faktorët që favorizojnë studimin e së drejtës 

penale në përgjithësi dhe të së drejtës penale evropiane 

në veçanti. 

- Historiku i së drejtës penale evropiane:  

- Zhvillimet deri në luftën e parë botërore; 

- Zhvillimet midis dy luftërave botërore; 

- Zhvillimet pas luftës së dytë botërore 

- Zhvillimet aktuale të së drejtës penale evropiane. 

 

Java e tretë: Ligjerata:  Tre orë 

Burimet e së drejtës penale evropiane  ( nocioni dhe 

klasifikimi i tyre); 

Burimet kryesore: 

- Konventat evropiane ; 

- Aktet tjera juridike evropiane; 

- Kushtetuta evropiane; 

- Parimet e përgjitshme të drejtësisë; 

- Kushtetutat dhe kodet penale aktuale interne. 

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Maria+Fletcher+(LL.+B.,+LL.+M.)%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Robin+L%C3%B6%C3%B6f%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22William+C.+Gilmore%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22William+C.+Gilmore%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Asbj%C3%B8rn+Strandbakken%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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Burimet ndihmëse: 

- Jurispodenca penale evropiane; 

-  Doktrina juridike; 

-  Praktika gjyqësore evropiane; 

- Interpretimet e normës juridiko – penale evropiane; 

- Metodat e së drejtës penale evropiane. 

 

Java e katërt: Ligjerata:  Tre  orë 

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

- Ekstradimi ( përkufizimi dhe qëllimi i ekstradimit). 

- Detyrimi i ekstradimit; 

- Masat e ngjajshme me ekstradimin; 

- Parimet e ekstradimit; 

- Pengesat juridike për ekstradim; 

- Procedura për ekstradimin e të akuzuarve dhe të dënuarve; 

- E drejta e azilit; 

- Refugjatet dhe të drejtat e tyre. 
 

Java e pestë:   Ligjerata:  Tre orë  

- Ndihma juridike; 

- Parimet themelore të ndihmës juridike penale; 

- Pengesat juridike për ndihmën juridike penale ; 

- Procedura të veçanta të ndihmës juridike penale; 

- Cëdimi i ndjejkjes penale shtetit tjeter. 
Java e gjashtë: Ligjerata:  Tre  orë 

Konventat evropiane per disa lloje te veprave penale: 

I. Mbi kriminalitetin kunder personit, 

II. Kunder shkeljeve rrugore, 

III. Mbi pamundesine e parashkrimit te krimeve te 

luftes dhe krimeve kunder njerezimit, 

IV. Per parandalimin e tortures dhe te denimeve 

ose trajtimeve çnjerezore ose degraduese, 

V. Mbi blerejen dhe mbajtjen e armeve te zjarrit, 

VI. Mbi luften kunder trafikimit te qenjëve 

njerëzore, 

 

Java e shtatë:   Ligjerata:  Tre orë 

          Konventat evropiane mbi kriminalirtetin ekonomik: 

I. Mbi pastrimin, zbulimin ,sekuestrimin dhe 

konfiskimin e produkrteve te krimit 

II. Mbi pastrimin e parave 

Mbi korrupsionin  
Java e tetë:   Ligjerata:  Tre  orë 

Konventa evropiane mbi Kiber-  kriminalitetin 

- Konventa mbi terrorizmin 

- Konventa mbi demshperblimin e viktimave 
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Java e nëntë:   Ligjerata:  Tre  orë 

- Konventa mbi riatdhesimin e te miturve 

- Konventa e Keshillit të Evropës për mbrojtjën e fëmijëve 

 

Java e dhjetë:   Ligjerata:   Tre  orë 

E drejta penale dhe  konventa evropiane e te drejtave te 

njeriut 

E drejta mbi jeten 

Perjashtimi i denimit me vdekje 

E drejta per integritetin fizik 

E drejta per veprimtari te lire 

Parimi i ligjshmërisë 

Gjykata evropiane e te drejtave te njeriut dhe funksionimi i 

saj 

Vendimi i gjykates 

 

Java e njëmbedhjetë: Ligjerata:  Tre  orë 

 Te drejtat procedurale 

 E drjta e lirisë fizike 

 E drejta per një proces të rregullt 

 Parimi ne bis in idem 

 E drejta per ruajtjen e intimitetit 
 

Java e dymbëdhjetë:   Ligjerata:   Tre  orë 

E drejta penale e Bashkimit Bvropian 

Veshtrime te përgjithshme 

Organet e Bashkimit Evropian 

Organet e kontrollit te juridiksionit 

Traktati i Lisbonës 

 

Java e trembëdhjetë:     Ligjerata:   Tre   orë   

 E drejta komunitare 

 

Java e katërmbëdhjetë:   Ligjërata:  Tre  orë 

Procedura penale në kuadër të Bashkimit Evropian 
Java e pesëmbëdhjetë:     Ligjërata:   Tre  orë 

 Bashkëpunimi gjyqësor dhe policor në kuadër të 

Bashkimit Evropian 
 

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

- Sjellja në pajtim me rregulloren e fakultetit. 
 


