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Përshkrimi i lëndës

Lënda e së drejtës penale ndërkombëtare përmbanë:
- Hyrje në të drejtën penale ndërkombëtare
(nocioni, lënda dhe funksioni i saj);
- Kuptimi i së drejtës penale ndërkombëtare;
- Njohuri të përgjithshme për aktet ndërkombëtare
dhe kombëtare që përmbajnë elemente të së
drejtës penale ndërkombëtar.
- Nocioni i veprës penale dhe përgjegjësisë penale
ndërkombëtare.
- Nocioni, funksioni dhe sistemi i sanksioneve
penale ndërkombëtare.

Qëllimet e lëndës:

Qëllimi i studimit të kësaj disipline juridike, ligjore
aktuale dhe shkencore është që t’u ofrojë studentëve të
studimëve themelore - bachelor njohuri thelbësore dhe
të mjaftueshme 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 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 ndërkombëtare. 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 ndërkombëtar.
2.
Të forcojnë konceptin se në sistemin e tërësishëm
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juridik të vendit dhe në përmasa ndërkombëtare, të drejtës
penale në përgjithësi, të drejtës penale të krahasuar dhe të
drejtës penale ndërkombëtare në veçanti –si disiplinë juridike
dhe si disiplinë shkencore i takon vend i theksuar në studimin
e kriminalitetit dhe luftimin e tij, në përgaditjen dhe
aprovimin e kodeve dhe konventave bashkëkohohëse ne te
cilat percaktohen parimet dhe dispozitat tjera adekuate të
cilat avancojnë mbrojtjen e mirëfilltë të vlerave më vitale të
njeriut dhe shoqërisë, luftimin e kriminalitetit, mbrojtjen e
paqës, sigurinë e njërëzimit, paqen dhe rendin ndërkombëtar.
3.
Të kuptojnë të dhënën se institutet e së drejtës penale
ndërkombëtare (vepra penale, përgjegjësia penale dhe
sanksionet penale dhe institutet tjera të karakterit penal
ndërkombëtar) janë institute me aktualitet të mprehtë për tërë
botën, për Evropen, për regjionin, por edhe për Kosovën dhe
qytetarët e saj.
4.
Të njoftohen me faktin se e drejta penale në
përgjithësi dhe e drejta penale ndërkombëtare në veçanti,
kanë për objekt studimi veprën penale, përgjegjësinë penale,
sanksionet penale dhe institutet tjera që janë të përcaktuara
në kodet penale aktuale interne, në statutet penale
ndërkombëtare dhe ne aktet tjera ndërkombëtare, e të cilat do
të mësohen dhe studiohen në kuader të kësaj lënde mësimore,
me qëllim që këto institute të bëhen më të qarta, më të
kuptueshme dhe praktikisht më lehtë të zbatueshme.

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

Orë

Ditë/javë

3
1
/
1
/

Gjithësej

15
15
/

45
15
/

15
/

1

15
/

2

2

/
/

/
/

/
/

/

/

/

3

3

9

1

15

15

2

Totali

101

Metodologjia e
mësimëdhënies:

Metodat e vlerësimit:



1.
2.
3.
4.
5.

Metoda e mësimdhënies aktive.
Metoda e mësimdhënies inter-aktive.
Metoda krahasuese.
Metoda e analizës.
Metoda e studimit të rasteve.

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
Pike
Përkufizimi
nota
njohuri
të
91–100 SHKËLQYESHËM10
A
9

B

8

C

7

D

6

E

5*

FX

5

F

%
81 – 90
%
71 – 80
%
61 – 70
%
51 – 60
%
40 – 50
%
00 - 39
%

shkëlq.me vetëm disa gabime minore
SHUMË MIRË – mbi mesatare
standarde,por me disa gabime
MIRË – rezultat në përgjithësi i mire
me disa gabime që vërehen
KËNAQSHËM – mire,por me mjaft
gabime
MJAFTON – rezultatet plotësojnë
kriteret minimale
DOBËT– kërkohet edhe pak punë
nga studenti për të fituar kreditë
DOBËT – kërkohet shumë punë për
të fituar kredi

Literatura
-

Salihu, Ismet: E drejta penale ndërkombëtare, Prishtinë ,
2011;
Materilae të përgaditura nga mësimdhënësi.
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Etc

Mettraux, G., Fisher, Sh.A., etc.: Expert Initiative on
Promoting Effectiveness at the International Court,
U. of Amsterdam, 2014.
Boas, G., Schabas, W.A.: International Criminal Law
Developments in the Case Law of the ICTY,
Leiden/Boston, 2003.
Bohlander, M., Boed,R., Wilson, R.J.: Defense in
International Criminal Proceedings (Cases,
Materials and Commentary),New York, 2006.
Nash, S., Bantekas, I.: International Criminal Law,
2nd.ed., London, 2003.
Wilson, R.A.: Writing History in International
Criminal Trials, Cambridge, 2011.
Amati, E., Caccamo, V., Cosyi, M., etj.:
Introduzione al Diritto Penale Internazionale, 2010.
Mezzeti, E.: Diritto Penale Internazionale, Torino ,
2010.
Joel Samaha: Criminal Law, Tenth Edition (Cengage
Learning) 2000.
Philip E.Carlan, etc.: An Introduction to Criminal
Law, London 2010.
Roger Geary : Understanding Criminal Law, London
, 2002.
Kodi Penal i Kosovës
Kodi i Procedurës Penale i Kosovës
Ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale i
Kosovës
Gazeta Zyrtare e Kosovës.
Konventa për parandalimin dhe dënimin e krimit të
gjenocidit, 1948.
Konventat e Gjenevës – 1949.
Disa konventa të Hagës dhe traktate të tjera, Tiranë,
2001.
Hans
Peter Gasser, E drejta ndërkombëtare
humanitare, Gjenevë, 2000.
Statuti i Gjykatës penale ndërkombëtare për ish
Jugosllavi, 1993.
Statuti i Gjykatës penale ndërkombëtare për
Ruandën, 1994.
Statuti i Romës për Gjykatën penale ndërkombëtare,
1998.
International Review of Penal Law/ Revue
Internationale de Droit Penal.
Diritto&diritti, www.diritto.it
www.aidp-apg.org

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java

Ligjerata që do të zhvillohet
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Java e parë:

-

Java e dytë:

-

-

Java e tretë:

-

Prezentimi i programit mësimor.
Mënyra e mbajtjes se ligjeratave.
Qëllimi dhe detyrat e ligjeratave lidhur me lëndën mësimore.
Konsultimet,verejtjet,sugjerimet
dhe
plotesimet
rreth
programit mesimor.
Perkufizimi i se drejtes penale dhe i së drejtës penale
ndërkombëtare.
Objekti i studimit te se drejtes penale ndërkombëtare.
Detyra dhe sistemi i së drejtës penale ndërkombëtare.
Funksioni i së drejtës penale ndërkombëtare.
Aktualiteti dhe perspektiva e së drejtës penale ndërkombëtare,
Parimet e së drejtës penale ndërkombëtare
Faktorët që favorizojnë studimin e së drejtës penale
në përgjithësi dhe të së drejtës penale ndërkombëtare në
veçanti.
Historiku i së drejtës penale ndërkombëtare:
 Zhvillimet deri në luftën e parë botërore;
 Zhvillimet midis dy luftërave botërore;
 Zhvillimet pas luftës së dytë botërore
 Zhvillimet aktuale të së drejtës penale
ndërkombëtare
 Mëvetësia e së drejtës penale ndërkombëtare
Burimet e së drejtës penale ndërkombëtare ( nocioni dhe
klasifikimi i tyre);
Burimet kryesore:
 Konventat ndërkombëtare;
 Zakonet ndërkombëtare;
 Parimet e përgjitshme të drejtësisë;
 Kushtetuta dhe kodet penale aktuale interne.
Burimet ndihmëse:
● Jurispodenca penale ndërkombëtare;
● Doktrina juridike;
● Aktet tjera ndërkombëtare;
- Interpretimet e normës juridiko – penale
ndërkombëtare;
- Metodat e së drejtës penale ndërkombëtare.

Java e katërt:

-

Veprimet e ligjit penal në kohë, hapësirë dhe ndaj personave.
Ekstradimi ( përkufizimi dhe qëllimi i ekstradimit).
Detyrimi i esktradimit;
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.

Java e pestë:

-

Ndihma juridike penale ndërkombëtare;
Ndihma e ” Vogel ” juridike penale ndërkombëtare

5

-

Java e gjashtë:

Java e shtatë:

-

Parimet themelore të ndihmës juridike penale ndërkombëtare;
Pengesat juridike për ndihmën juridike penale ndërkombëtare;
Procedura të veçanta të ndihmës juridike penale
ndërkombëtare;
Cëdimi i ndjejkjes penale shtetit të huaj.

-

Kufijtë e pushtetit represiv të shtetit;
Territori i shtetit ;
Hapësirat jashtë sovranitetit të shtetit;
Parimet për përcaktimet e pushtetit represiv të shtetit;

-

Vendi dhe koha e kryerjes së veprës penale ndërkombëtare;
Përgjegjësia penale ndërkombëtare;
Sanksionet penale ndërkombëtare;

Java e tetë:
Java e nëntë:

Debat rreth njësive metodike të ligjeruara më parë.
-

-

Gjykata penale ndërkombëtare ( Lajpcigut, Nurenbergut –
Tokios, Hages, Ruandës dhe Statuti i Romës – Gjykata e
përhershme penale ndërkombëtare);
Kompetencat e gjykatës penale ndërkombëtare;
Organizimi i gjyktës penale ndërkombëtare;
Organet e gjykatës penale ndërkombëtare;
Parimet e përgjithshme në të cilat mbështetet puna e gjykatës
penale ndërkombëtare

Java e dhjetë:

Veprat penale kundër të drejtës ndërkombëtare (karakteristikat
dhe përgjegjësia penale);
- Gjenocidi ( përkufizimi dhe format e kryerjes së tij);
- Konventa ndërkombëtare për parandalimin dhe dënimin e
gjenocidit;
- Kulturocidi;
- Veprimet e ndëshkuara për gjenocid.

Java e njëmbedhjetë:

-

Java e dymbëdhjetë:

Krimet e luftës.
-

Java e trembëdhjetë

Veprat penale kundër njërëzimit.
Format e kryrjës së kësaj vepre penale.
Pasojat e kryrjës së kësaj vepre penale.
Ndeshkueshmeria për kryrësit e kesaj vepre penale.

Format e kryrjës se këtyre veprave penale.
Krimet kundër të plagosurve, të sëmuarve dhe të zenurve
peng.
- Krimet kundër popullsisë civile.? Krime këto të
parapara në konventat e Gjenevës dhe Hagës e të
cilat do te jenë objekt studimi nga ana e
studentëve/.
- Krimet kundër paqës.
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-

Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

-

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

- Debat rreth veprave penale kundër të drejtës ndërkomëtare

Debat rreth përgaditjes për provimin përfundimtar./
Debatohet me student rreth institutëve të së drejtës penale
ndërkombëtare/.

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Ligjërata dhe vlerësimi në pajtim me orarin dhe informatën për studentë;
Sjellja në pajtim me rregulloren e fakultetit.

7

