
 

01. Organizator: FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME 

02. Programi studimor: Studime Islame 

03. Emri i lëndës: Historia e së Drejtës Islame 

04. Kodi i lëndës: SI06O 

05. Niveli (cikli i parë, i dytë, i tretë) Cikli i parë 

06. Viti akademik / semestri: Viti i parë, semestri i parë (dimërorë) Kredi 6 

07. Bartës i lëndës: Assoc. Prof. Dr.sc. Shaban Sulejmani 

08. Bashkëpunëtor: Dr. Muadh Agushi 

09. Numri i studentëve:  
Minimumi 5, maksimumi për ligjërata 90, për ushtrime në grupe nga 22 

studentë. 

10. Semestri (statusi i lëndës): Semestri dimëror ( I ), (obligative) 

11. Kohë zgjatje e lëndës: I- semestër. 60 orë (për semestër), 2+2 

12. Qëllimi i lëndës: 

 

Zhvillimin e njohurive shkencore dhe gjenezën e sistemeve juridike paraislamike e në 

veçanti asaj arabe. Studimin e proceseve historike të shpalljes së sheriatit, formimin e 

sistemit juridik islam dhe zhvillimin e shkencës juridike gjatë katërmbëdhjetë shekujve 

të historisë muslimane. Gjithashtu studiohen proceset dhe mekanizmi i dhënies në jetë 

të drejtës së sheriatit në shoqërinë muslimane, themelimin e institucioneve islamike. 

Studimi dhe mësimi i përfaqësuesve të shkollave juridike islame me të gjitha 

karakteristikat e tyre. Studimi i proceseve historike të periudhave gjatë rrumbullakimit 

të mendimit juridik dhe periudhës së ndjekjes së një doktrine të caktuar juridike. 

Zhvillimi i shkencës juridike dhe ndërtimi i shtetit Osman dhe institucioneve të shtetit 

islam. Mëtej analizohen dhe studijohen periudha të recipit të së drejtës islame, proceset 

historike në territorin e ish Jugosllavisë dhe mekanizmi i vënies në jetë të drejtës së 

sheriatit në shoqërinë muslimane, pastaj themelimin e institucioneve islamike në 

territoret e dikurshme ku zbatohej e drejta islame e në veçanti në Maqedoni. 

13. Përmbajtja e lëndës:   

Ligjërata:  
Historia e legjislacionit (sheriatit) islam, përkufizimi i shprehjes esh-sheria, Përkufizimi 

i shprehjes el-Fik'hu, Përkufizimi i shprehjes el-Fik'hu, Përkufizimi i shprehjes el-

Fekih, Kategoritë e muxhtehidit, Domosdoshmëria e ekzistimit të legjislacionit, Etapat 

e zhvillimit të jurisprundencës islame, gjendja e legjislacioit në periudhën paraislame, 

legjislacioni në kohën e Pejgamberit [alejhis-selam], legjislacioni në periudhën mekase, 

legjislacioni në periudhën medinase, Burimet e legjislacionit në kohën e Pejgamberit 

[alejhis-selam], Mënyra e Kur’anit në shpjegimin e dispozitave, Bazat e Legjislacionit 

Islam në Kur’anin fisnik, Përkufizimi i termit Sune, Roli i sunetit, Rëndësia e sunetit, 

Qëndrimi i dijetarëve lidhur me Sunetin, Llojet e sunetit, Legjislacioni islam në 

periudhën e sahabëve, Ndarja e dijetarëve në ehlu-l-hadith dhe në ehlu-r-ej’i, 

Jurisprundenca në periudhën e themelimit të doktrinave juridike islame, Drejtimet 

doktrinare të jurisprudencës Islame, Periudha e ndjekjes (et-taklid) dhe e stagnimit, 

periudha e ndjekjes ose e imitimit (taklid), Gjendja e Legjislacionit Islam në kuadër të 

këtyre ngjarjeve, Juristët e kësaj periudhe, Shkaqet që motivuan ndjekjen (imitimin), 

Mënyra e veprimtarisë së dijetarëve të kësaj etape, Përkrahja doktrinare dhe përpilimi i 

veprave të Jurisprundencës komparative, periudha e ngecjes prapa të jurisprudencës 

islame, paraqitja e reformuesve, motivet e ngecjes prapa të jurisprudencës islame në 

këtë periudhë kohore, Sistemi gjyqësor, dispozita e institucionit gjykatë nga prizmi 

islam, Dispozita e funksionit gjykatës që lidhet me individë të caktuar, Kërkimi i 

funksionit (postit) gjykatës, Kushtet e gjykatësit, Ixhtihadi i gjykatësit, Caktimi i 

gjykatësit, Të ardhurat mujore të gjykatësit, Shkarkimi i gjykatësi, Myftiu i parë në 

Islam, Gjykata në kohën e Pejgamberit [alejhis-selam], Gjykata në kohën e Hulefai 

Rashidinëve, Gjykata në kohën e abasidëve. 

14. 
Metodat e mësimdhënies  

( mënyra e realizimit): 

Ligjërata, ushtrime, konsultime, punim seminarike dhe punëtori, 

hulumtime, punime individuale, punë mentorike, lexim shtesë, 

pjesëmarrja aktive. 

15. ECTS kredi për lëndën: 6 

16. Gjithsej orë për lëndën:  6 ECTS x 30 orë = 180 orë 

17. Fondi i kohës në dispozicion: 2+2 



18. 

Ndarja e kohës që është në 

dispozicion: 

30 + 30 + 60 + 60 = 180  orë 

18.1 Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

18. 1. 1 LMT - Ligjërata, mësim teorik  ( 2 x 15 orë ) 30 orë 

18. 1. 2 U - Ushtrime ( 2 x 15 orë ) 30 orë 

18. 2.  Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

18. 2. 1 PDDP- Projekte, detyra, detyra të 

pavarura. 

60 orë 

18. 2. 2 MSH - Mësim shtëpie. 60 orë 

19 

Literatura: 

19. 1 Literatura e domosdoshme 

Autor Titulli Botues Viti 

19. 1. 1 Doc. Dr. Faredin 

Ebibi 

Historia e zhvillimit të 

Legjislacionit Islam 

FSHI 2017 

19. 1. 2 Mr. Fikret Karçiq Historia e së drejtës së 

sheriatit 

Prizren  1994 

19.2 Literatura sekondare       

 Autor Titulli Botues Viti 

التشريع اإلسالميتاريخ  الدكتور فاروق العكام 1 .2 .19  1983-1982 دمشق 

القسم األول – فقه العبادات أ.د. عبد الفتاح الشيخ 2 .2 .19  1991 القاهرة 

 1996 القاهرة المدخل للفقه اإلسالمي  دكتور رشاد حسن خليل  3 .2 .19

20 

Mënyra e notimit: 

20. 1 Notimi: 70 + 10 + 20 = 100 pikë 

20. 2 Teste       70 pikë 

20. 3 Punim seminari / projekt ( prezantim, me gojë / verbalisht) 10 pikë 

20. 4 Aktivitet dhe  pjesëmarrje në projekte 20 pikë 

21 

Kriteret e vlerësimit  (notimi) 

21. 1.  Nota: prej 50 pikë 5 (pesë) (F) 

21. 2.   prej 51 deri 60 pikë 6 (gjashtë) (E) 

21. 3.   prej 61 deri 70 pikë 7 (shtatë) (D) 

21. 4.   prej 71 deri 80  pikë 8 (tetë) (C) 

21. 5.   prej 81 deri 90  pikë 9 (nëntë) (B) 

21. 6.   prej 91 deri 100  pikë 10 (dhjetë) (A) 

22. 

Kusht për marrjen e nënshkrimit për dhënien e 

provimit përfundimtar: 

Studenti fiton të drejtën marrjes së nënshkrimit 

nëse 25% ka marrë pjesë në ligjërata dhe 

ushtrime. Mund të kalojë provimin përmes 

kolokuiumeve dhe pikave të fituara nga seminari, 

pa pasur nevojë provimin përfundimtar. 

23 Gjuha në të cilën zhvillohet mësimi Shqip, maqedonisht.  

24 Metoda e vlerësimit të kualitetit të mësimit: Evaliumi përmes anketës nga ana e studentëve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA E SË DREJTËS ISLAME 



 

PËRMBAJTJA PROGRAMORE DHE REALIZIMI KOHORË LIGJERATA – USHTRIME  
 

SEMESTRI I 
 

Java 
LIGJËRATA TEORIKE USHTRIME 

Orë Tema e ligjëratës Orë Tema 

I 2 

Historia e legjislacionit (sheriatit) islam, përkufizimi 

i shprehjes esh-sheria, Përkufizimi i shprehjes el-

Fik'hu, Përkufizimi i shprehjes el-Fik'hu, 

Përkufizimi i shprehjes el-Fekih, 

2 

Historia e legjislacionit (sheriatit) islam, përkufizimi 

i shprehjes esh-sheria, Përkufizimi i shprehjes el-

Fik'hu, Përkufizimi i shprehjes el-Fik'hu, Përkufizimi 

i shprehjes el-Fekih, 
II 2 Kategoritë e muxhtehidit, 2 Kategoritë e muxhtehidit, 

III 2 

Domosdoshmëria e ekzistimit të legjislacionit, 

Etapat e zhvillimit të jurisprundencës islame, 

gjendja e legjislacioit në periudhën paraislame, 
2 

Domosdoshmëria e ekzistimit të legjislacionit, Etapat 

e zhvillimit të jurisprundencës islame, gjendja e 

legjislacioit në periudhën paraislame, 

IV 2 

Legjislacioni në kohën e Pejgamberit [alejhis-

selam], legjislacioni në periudhën mekase, 

legjislacioni në periudhën medinase,  

2 

Legjislacioni në kohën e Pejgamberit [alejhis-selam], 

legjislacioni në periudhën mekase, legjislacioni në 

periudhën medinase,  

V 2 

Burimet e legjislacionit në kohën e Pejgamberit 

[alejhis-selam], Mënyra e Kur’anit në shpjegimin e 

dispozitave, Bazat e Legjislacionit Islam në 

Kur’anin fisnik, Përkufizimi i termit Sune,  

2 

Burimet e legjislacionit në kohën e Pejgamberit 

[alejhis-selam], Mënyra e Kur’anit në shpjegimin e 

dispozitave, Bazat e Legjislacionit Islam në Kur’anin 

fisnik, Përkufizimi i termit Sune,  

VI 2 

Roli i sunetit, Rëndësia e sunetit, Qëndrimi i 

dijetarëve lidhur me Sunetin, Llojet e sunetit, 

Legjislacioni islam në periudhën e sahabëve, Ndarja 

e dijetarëve në ehlu-l-hadith dhe në ehlu-r-ej’i, 

Jurisprundenca në periudhën e themelimit të 

doktrinave juridike islame,  

2 

Roli i sunetit, Rëndësia e sunetit, Qëndrimi i 

dijetarëve lidhur me Sunetin, Llojet e sunetit, 

Legjislacioni islam në periudhën e sahabëve, Ndarja 

e dijetarëve në ehlu-l-hadith dhe në ehlu-r-ej’i, 

Jurisprundenca në periudhën e themelimit të 

doktrinave juridike islame,  

VII 2 

Drejtimet doktrinare të jurisprudencës Islame, 

Periudha e ndjekjes (et-taklid) dhe e stagnimit, 

periudha e ndjekjes ose e imitimit (taklid),  

2 

Drejtimet doktrinare të jurisprudencës Islame, 

Periudha e ndjekjes (et-taklid) dhe e stagnimit, 

periudha e ndjekjes ose e imitimit (taklid),  

VIII 2 

Gjendja e Legjislacionit Islam në kuadër të këtyre 

ngjarjeve, Juristët e kësaj periudhe, Shkaqet që 

motivuan ndjekjen (imitimin), Mënyra e 

veprimtarisë së dijetarëve të kësaj etape,  

2 Kolokuiumi I 

IХ 2 

Përkrahja doktrinare dhe përpilimi i veprave të 

Jurisprundencës komparative, periudha e ngecjes 

prapa të jurisprudencës islame, paraqitja e 

reformuesve, motivet e ngecjes prapa të 

jurisprudencës islame në këtë periudhë kohore, 

Sistemi gjyqësor, dispozita e institucionit gjykatë 

nga prizmi islam,  

2 

Përkrahja doktrinare dhe përpilimi i veprave të 

Jurisprundencës komparative, periudha e ngecjes 

prapa të jurisprudencës islame, paraqitja e 

reformuesve, motivet e ngecjes prapa të 

jurisprudencës islame në këtë periudhë kohore, 

Sistemi gjyqësor, dispozita e institucionit gjykatë nga 

prizmi islam,  

Х 2 
Dispozita e funksionit gjykatës që lidhet me individë 

të caktuar, Kërkimi i funksionit (postit) gjykatës,  
2 

Dispozita e funksionit gjykatës që lidhet me individë 

të caktuar, Kërkimi i funksionit (postit) gjykatës,  

ХI 2 

Kushtet e gjykatësit, Ixhtihadi i gjykatësit, Caktimi i 

gjykatësit, Të ardhurat mujore të gjykatësit, 

Shkarkimi i gjykatësi,  

2 

Kushtet e gjykatësit, Ixhtihadi i gjykatësit, Caktimi i 

gjykatësit, Të ardhurat mujore të gjykatësit, 

Shkarkimi i gjykatësi,  

ХII 2 Myftiu i parë në Islam,  2 Myftiu i parë në Islam,  

ХIII 2 Gjykata në kohën e Pejgamberit [alejhis-selam],. 2 Gjykata në kohën e Pejgamberit [alejhis-selam],. 

ХIV 2 Gjykata në kohën e Hulefai Rashidinëve,  2 Gjykata në kohën e Hulefai Rashidinëve,  
ХV 2 Gjykata në kohën e abasidëve 2 Gjykata në kohën e abasidëve 

XVI   2 Kolokuiumi II 

XVII   
  

XVIII   

XIX   
4  

XX   

 30  36  
 


