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CURRICULUM  VITAE 

Emri mbiemri: Shaban I. Sulejmani 

Datëlindja: 17.05.1972 

Vendi i lindjes: Kumanovë, R.M 

Adresa: Rr. “Trst”, nr. 20, 1300, Kumanovë, R. e Maqedonisë së Veriut 

 KONTAKTI:  

E mail: shaban.sulejmani@fshi.edu.mk 

 KUALIFIKIMI: 

• Shkollimi sipëror: Universiteti "Al-Az'har", Fakulteti i Jurisprudecës dhe 

ligjit, Kairo / Egjypt. 

• Shkollimi pasuniversitar: Universiteti i Prishtinës - Republika e Koso-

vës, blloku juridik penal, arrij të marr titullin Magjistër i shkencave penalo juridi-

ke. (Me punimin “Pozita procedurale e të dëmtuarit në procedurën penale të 

Republikës së Maqedonisë”) 

• Cikli i tretë i studimeve të doktoraturës: Universiteti i Libanit – Repub-

lika e Libanit marr titull shkencorë Doktor i shkencave juridike (Me punimin 

‘Shoqëria dhe roli i saj në luftë kundër terrorizmit’)    

• Doktoratura e dytë: Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” - Shkup, Faku-

lteti Juridik - katedra: E drejtë penale dhe kriminologji, me titull “Kriminalite-

ti i dhunshëm familjare me theks të veçantë tek bashkësia etnike shqiptare 

në RM”. 

 AKTIVITETI: 

✓ Nga viti 1996 angazhohet në Sh.M.I. "Medreseja Isa beu"- Shkup, fillimi-

sht punoj si edukatorë e më pas angazhohem profesor i lëndëve nga e Drejta Isla-

me dhe metodologjia; 

✓ Nga viti akademik 2006/07 i punësuar në Fakultetin e Shkencave Isla-

me - Shkup, i zgjedhur profesor i lëndëve: 

a. Historia e së drejtës islame      b. E drejta trashëgimore dhe testamentit  

c. E drejta penale Islame              d. E drejta civile islame,  

✓ Në vitin akademik 2011/2012 angazhohem ligjërues part time në Univer-

sitetin Shtetërorë të Tetovës, për lëndët: 

• E drejta e punës;  

mailto:shaban.sulejmani@fshi.edu.mk


  

2 

• E drejtë afariste dhe  

• Sjellje organizative në admistratë publike.  

✓ Me hapjen e shkallës së tretë të studimeve (master) në FSHI-Shkup, në vi-

tin akademik 2017/2018, caktohem ligjërues i lëndës : Intencat e së drejtës 

islame, Demokracia dhe të drejtat e njeriut; Shoqëria dhe e drejta civile islame. 

 PUBLIKIME SI LIBRA, MONOGRAFI, ARTIKUJ KU 

TRAJTOHEN TEMA ME KARAKTER JURIDIK DHE SOCIO JURIDIK: 

❖ Bazat e së Drejtës Islame-krestomati, (Libri Universitar),  Kumanovë 

2022, ISBN 978-608-66364-5-6. 

❖ Etiologjia dhe fenomenologjia e kriminalitetit të dhunshëm në familje 

në RMV, Kumanovë 2022, ISBN 978-608-66364-3-2 

❖ Refleksionet e besimit në sjelljen dhe mendimet e njeriut, Shkup 2018, 

ISBN 978-608-65450-9-3. 

❖ “The genuine religious education of children, contributors to 

preventing juvenile delinquincy,  Jurnal “Permbledhje punimesh” Vol. 3 (ISSN 

2545-4064 (on line version), 9-26, 

❖ “The family and its role as a "criminogenic factor" in the submission of 

juvenile delinquency”, AJBALS, Graz-Austria 2022 , Vol 8, nr. 2 ( ISSN 2410-8693 

[on line version] ) impact factor, f. 80-90. 

❖  “The injured party and their legal protection”, Conference proceedings 

book, June 2020 Brussels, (ISBN 978-9928-4298-8-9),  p. 93-98. (koautorë) 

❖ “Types of review of criminal procedure pursuan to LCP of Republic of 

Macedonia”, (koautor) 2018/12, Conference Education and social sciences - 

challenges toward the future - 2018, Vol. 1, (ISBN 9789928259400), p. 103-110, 

International Institut for private, commercial and competition law - Tirana. 

❖ Balkan Journal of Interdiciplinary research (IIPCCL Publishig, Graz-

Austria), “Institucioni penitensiar për të mitur në RM”, (koautorë), Vol 4, no. 1, 

May 2018, (ISSN 2411-97259 [on line] ). 

❖ “The Albanian family and the Challenge of Juvenile Deliquency”, 

Vizione, 39 1 (ISSN 1857 9221 (on line version)), 169-183. 2022. 

❖ “Sharia research paper on the protection of human life”, Jornal 

“Përmbledhje punimesh”-Islamic interdisciplinary scientific journal, Vol. 2 (ISSN 

1857-9574 -printed version), p. 9-31, Shkup 2021. 

❖ “Looking into the notion of" war" from the point of view of islamic 

law”. Vizione 35, 2020 

❖ “Psychological violence from types of domestic violent crime”, Visione 

38 (18578-9221), 211-218. 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=KI8UeIIAAAAJ&citation_for_view=KI8UeIIAAAAJ:M3ejUd6NZC8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=KI8UeIIAAAAJ&citation_for_view=KI8UeIIAAAAJ:M3ejUd6NZC8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=KI8UeIIAAAAJ&citation_for_view=KI8UeIIAAAAJ:4TOpqqG69KYC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=KI8UeIIAAAAJ&citation_for_view=KI8UeIIAAAAJ:4TOpqqG69KYC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=KI8UeIIAAAAJ&citation_for_view=KI8UeIIAAAAJ:aqlVkmm33-oC
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3015554373863797051&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3015554373863797051&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=KI8UeIIAAAAJ&citation_for_view=KI8UeIIAAAAJ:_kc_bZDykSQC
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❖ “Kriminaliteti ekologjik, karakretistikat dhe trajtimi i tij”, 

“Avokatia”, nr. 38, (4), f. 119-133, Dhoma e avokatisë shqiptare , Tiranë 2021. 

(bashkautorë) 

❖ “Looking into the notion of" war" from the point of view of islamic 

law”, Journal “Vizione” nr. 35, Shkup 2020, (bashkautorë), p. 287-301, ISSN 

1857-9221 (electronic form) 

❖  “Natyra e krimit terrorist dhe dallimet midis disa llojeve 

veprash kriminale”, “Avokatia” nr. 21 (1), Vit. VI i botimit, Tiranë 2017 

❖ “Shkaqet që ndikojnë në nxitjen dhe paraqitjen e terrorizmit”, 

“Avokatia” nr. 18 (2), Vit. V i botimit, Tiranë 2016. 

❖ “Koncepti i “terrorizmit” në të drejtën e sheriatit”, (fq. 135-149) 

Përmbledhje punimesh III, FSHI- Shkup 2015. 

❖ “Institucioni i trashëgimisë përgjatë rrjedhave të historisë”, (fq, 

57-66), Përmbledhje punimesh vol. I, FSHI-Shkup 2016.  

❖ E drejta penale islame - pjesa e përgjithshme, Shkup 2017 (Libër 

Universitarë).  

❖ Institucioni i testamentit në të drejtën islame, (bashkautorë) Shkup 

2020, ISBN 978-608-66364-1-8. 

❖ E drejta trashëgimore islame, Shkup 2016. 

❖ Terrorizmi - studim krahasimtarë penal juridik, Shkup 2015. 

❖ Çështje juridike bashkëkohore islame, (krestomati) Shkup 2013. 

❖ E drejta penale islame - pjesa e përgjithshme, Shkup 2012. 

❖ Pozita procedurale e të dëmtuarit në ligjin e procedurës penale 

të RM-së, (Monografi), Shkup 2010. 

❖ “Vakëfi në të drejtën e sheriatit islam”, Shkup 2021, (ISBN 978-608-

66364-2-5) 

❖ “Trajtesë filozofiko religjioze mbi dëshirat (nevojat) e shpirtit 

njerëzorë”, 2019 Journal Univers, Vol. 1, ISBN 24148784, p. 44-58, Albanian 

institute of islamic thought & civilisation ( AIITC) – Tiranë. 

❖ “Implication of polysemic words “el-mushtaraq” and detailed “al-

mubayyan” with the case of establishing a sharia rule” 2019,  Journal 

“Përmbledhje punimesh”,  Islamic interdisciplinary scientific journal, Vol. 1, ISSN 

1857-9574 (printed version), p. 9-20. 

❖ “Hostage-taking as a particular for of terrorism”, International Institut 

for private, commercial and competition law - Tirana, Conference proceedings book, 

p. 50-54, 2019, (ISBN 9789928259554). 

❖ “Types of review of criminal procedure pursuan to LCP of Republic 

of Macedonia”, 2018/12, Conference Education and social sciences-challenges 

toward the future-2018, Conference proceedings book Vol. 1, ISBN 9789928259400, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=14098962&AN=146041722&h=NULeZ7VMgKxfqs8V8L4Lpryo6QdOryrTh2IGGDCnJC%2Fz2410JTi5ghJiiTMPbE%2FamZnqpm%2FRFfxxoN9wAoitAg%3D%3D&crl=c
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=14098962&AN=146041722&h=NULeZ7VMgKxfqs8V8L4Lpryo6QdOryrTh2IGGDCnJC%2Fz2410JTi5ghJiiTMPbE%2FamZnqpm%2FRFfxxoN9wAoitAg%3D%3D&crl=c
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p. 103-110, International Institut for private, commercial and competition law - 

Tirana. 

❖ Histori e së drejtës islame-krestomati, (Libri Universitar), (bashkautor), 

Shkup 2018, ISBN: 978-9989-2011-7-2. 

❖ Dëshmitari i mbrojtur dhe pesha e dëshmisë së tij në proçesin 
penal të RM-së, Revista “Universi”- Tiranë. 

❖ “Dëshmia e dëshmitarit në procedurë gjyqësore”, punim shkencorë i 

publikuar në revistën shkencore shoqërore “Vizione”, nr. 10, vit. 2007, (fq. 151-

165). 

❖ American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and 

Sciences (ASRJETS) “The Situation of the Delinquency of the Minor in the 

Republic of Macedonia”, (koautorë), nr. 42, Maj 2018. 

 PJESËMARRËS NË SEMINARE, TRYEZA TË RRUMBULLAKTA, 

SIMPOZIUME DHE KONFERENCA NDËRKOMBËTARE: 

➢ “The injured party and their legal protection”, Education and social 

sciences - challenges toward the future – 2020, International Institut for private, 

commercial and competition law - Brussels, Belgium 

➢ Twelfth International Conference on: “Education and Social Sciences- 
Challenges towards the Future” 2020, “Causes for criminal procedure review 
according to the law of criminal procedure of the republic of North 
Macedonia”. 

➢ 5th International Scinetific Conference of the Facuty of Law- Univ ersity 

of Tetova & Iustinianus Primus Faculty of Law – St Cyril and Methodius Univesity in 

Skoje on  “The Rule of law and civil society, Hostage-taking as a particular for of 

terrorism”, Tetovë 19 Octomber 2019. 

➢ “Roli i islamit në mbrojtjen e identitetit shqiotar në Maqedoni”, 

Konferencë ndërkombëtare me titull “Mbi librat fetarë islamë në gjuhën shqipe”, 

Instituti i trashëgimisë shpirtërore e kulturore të Shqiptarëve - Shkup & Fakulteti i 

Shkencave Islame-Shkup 2019. 

➢ Pjesëmarrës në konferencën shkencore ndërkombëtare e organizuar nga 

FSHI-Shkup e mbajtur me datë 25 Korrik 2020 me titull “Multi konfesionalizmi në 

shoqërinë multietnike dhe multikonfesionale në RMV” me punimin 

“Multikonfesionalizmi në shoqrëinë multiet nike në RMV”, Shkup, Korrik 2022. 

➢ Conference Education and social sciences - challenges toward the future – 

2018, “Types of review of criminal procedure pursuan to LCP of Republic of 

Macedonia”,  2018 Tirana. 

➢ 6'th International Conference “Towards Sustanable Development” -

TSD2022-Skopje / North Macedonia, 1 December 2022. Research title "Violence 

against children as a “product of violent domestic crime” pot ential risk for 

disappearance of general so cial wel fare", Dhjetorë, Skopje 2022. 

http://www.asrjetsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal/article/view/4043
http://www.asrjetsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal/article/view/4043
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➢ Pjesëmarrës në seminare rajonale të organizuara nga fondacioni Frid-

rih Erbert dhe Klubi Demokratik. 

➢ Pjesëmarrës me punimin shkencorë “Toleranca etnike dhe religjioze 

në Maqedoni”, në Konferencën ndërkombëtare të mbajtur nga 11-12 Dhejtorë 

2002, e organizuar nga zyra përfaqësuese e fondacionit “Fridricht Ebert” në 

Tiranë në bashkëpunim me Institutin Albanologjik për Studime Ballkanike-

Tiranë. 

➢ Pjesëmarrës në tryezën e rrumbullakët e organizuar na shoqata joqe-

veritare “4x4x4 Балкански Мостови Скопје„ me titull “Dita e planetit Tokë” e 

realizuar me datë 22 Prill 2010, prezentuar me referatin me temë “Mbrojtja e bi-

odiversitetit, obligim ligjorë e fetarë”. 

➢ Pjesëmarrës në takim me ligjëruesit e lëndëve juridike islame të ven-

deve të Ballkanit, Organizuar nga Fakulteti i Shkencave Islame - Sarajevë / Kate-

dra e Drejta e sheriatit, e mbajtur në Podgorici - Mal i Zi, me 6-8 Qershor 2014. 

➢ Pjesëmarrës në seminarë të organizuar nga BFI e RM, me titull “Zeqati- 

organizimi dhe sfidat e realizimit në RM”, e realizuar me datë 03.06.2016, e 

mbajtur në Fakultetin e Shkencave Islame - Shkup.   

➢ Pjesëmarrës në simpozium shkencorë ndërkombëtarë të organizuar 

nga BFI - RM, me titull “Kontributi i ulemave në ngritjen e çështjes kombëtare”, e 

mbajtur në lokalet e FSHI - Shkup me datë 17 Nëntorë 2012, prezantuar me temë 

“Roli i ulemave në rrjedhat shoqëroro politike jashtë trungut të 

shqiptarizmës”. 

➢ Ligjërues në Konferencën ndërkombëtare të titulluar “Wakëfi (pronë e 

pacënueshme fetarisht) investimet dhe sfidat”, e mbajtur në Hotelin “New Stra” 

- Shkup, me datë 4-5.04.2014 paraqiti temën me titull “Tjetërsimi dhe ndërrimi 

i pasurisë së vakfit”. 

➢ Pjesëmarrës në konferencën shkencore ndërkombëtare të organizuar 

nga USHT - Tetovë, me datë 12.03.2014, të titulluar “Shteti juridik dhe demokr-

acia” në të cilën merr pjesë me punimin “Shkaqet e terrorizmit”. 

➢ Pjesëmarrës në konferencë ndërkombëtare të organizuar nga USHT-

Tetovë e mbajtur nga datë 18-19 Nëntor 2016, të titulluar “The law and challan-

ges of the euro-atlantic processes“, në të cilën merr pjesë me punimin “Orga-

nisation and cooperation of the Commitee for relations of religious com-

munities and religious groups with the state bodies in the Republic of Ma-

cedonia“.  

➢ Pjesëmarrës në trajnim ndërkombëtarë në Kairo të titulluar “Training 

of Foreing teacher to teach arabic fot non-native speakers” të organizuar nga 

Qendra për avansim të gjuhës arabe dhe edukim nga Fakulteti studime të avan-

suara për edukim - Universiteti i Kairos në bashkëpunim me Agjensinë Egjiptase 
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për partneritet për zhvillim, e realizuar nga datë 15 Janar gjer më 16 Shkurt 

2017. 

➢ Ligjërues vizitorë në University American College Skopje, në temë 

“Ligji i Sheriatit - burimi, zhvillimi dhe zbatimi” në kuadër të lëndës Historia e 

së drejtës, me datë 29 Mars 2017. 

➢ Pjesëmarrës në konferencë ndërkombëtare e treta e rradhës e organi-

zuar nga UB-Poloni, IHSH-Mali i Zi, IHSHP-Poloni, TBU-Tiranë, UKPB-Prishtinë e 

mbajtur me datë 07 Tetorë 2017 i titulluar “Education and social Sciences-Cha-

llengers towards the Fature” 2017 (ICES III-2017), me punimin “Political, 

economic and social implications of pilgremage”. 

➢ Pjesëmarrës në konferencë ndërkombëtare e katër të rradhës e organi-

zuar nga UB-Poloni, IHSH-Mali i Zi, IHSHP-Poloni, TBU-Tiranë, UKPB-Prishtinë e 

mbajtur me datë 16 dhjetorë 2017 i titulluar “Education and Social Sciences-Cha-

llengers towards the Fature” 2017 (ICES IV-2017) me punimin “Rishikimi i 

procedurës penale në funksion të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të 

njeriut”. 

➢ Pjesëmarrë në konferencë të tretë ndërkombëtare e organizuar nga 

ICEB ’17, Sakarya University, Educons Univesrity, Manisa Celal Bayar University 

dhe International Vision Union University-MMXIV, e mbajtur në Novi Sad - Sërbi, 

me datë 19-23 Maj 2017 me titull “New Economic trends and Bisness Opportu-

nites”, me punimin me tutill “Reflection of Hajj”. 

➢ Pjesëmarrës në ushtrimi të simuluar, në organizim të Konzorciumi për 

Partneritetit për Paqe (PfPC) në temën "Luftëtarët e huaj terrorist: Promovimi 

i Parandalimit dhe i Rezistencës", në bashkëorganizim me Misionin e OSBE-së 

në Shkup dhe Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e në bashkëpunim 

me zyrën e Komitetit Kombëtarë për Parandalim të Ekstremizmit të dhunshëm dhe 

luftës kundër terrorizmit dhe Qeverinës së RM-ës, e mbajtur në Shkup nga data 7 

- 9 Nëntor 2017. 

➢ Pjesëmarrës në konferencë ndërkombëtare e tretë e organizuar nga 

Instituti ndërkombëtarë për të drejtën private dhe konkuruese (Austri) në 

bashkëpunim me Universitetin e Balistok-Poloni dhe “Shkolla amerikane” 

(Greqi) e mbajtur me datë 14 Prill 2018 me titull “Education and Social Sciences-

Challengers towards the Fature” 2018 (ICES IV-2018) me punimin “New 

evidence and facts as a reason for reviewing a penal procedure”. 

➢ Pjesëmarrës në konferencë ndërkombëtare e pestë e organizuar nga 

Instituti ndërkombëtarë për të drejtën private dhe konkuruese (Austri) në 

bashkëpunim me Universitetin e Balistok-Poloni dhe Instituti i historisë dhe 

shkancave hulumstuese (Mali i Zi)), Kolegji Universitar Pjetër Budi (Kosovë)  e 

mbajtur me datë 10 Mars 2018 me titull “Education and Social Sciences-Cha-
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llengers towards the Fature” 2018 (ICES V-2018) me punimin “Gjendja e 

delikuencës së të miturve në Republikën e Maqedonisë”. 

➢ Pjesëmarrës në konferencë ndërkombëtare e dhejtë e organizuar nga 

Instituti ndërkombëtarë për të drejtën private dhe konkuruese (Austri) në 

bashkëpunim me Universitetin e Balistok-Poloni dhe Instituti i historisë dhe 

shkancave hulumstuese (Mali i Zi)), Kolegji Universitar Pjetër Budi (Kosovë) e 

mbajtur me datë 22 Qershor 2019 me titull “Education and Social Sciences-Cha-

llengers towards the Fature” 2019 (ICES X-2019) me punimin “Hostage-taking 

as a particular form of terrorism”. 

➢ Pjesëmarrës në konferencë ndërkombëtare e dymbëdhjetë e organizu-

ar nga Instituti ndërkombëtarë për të drejtën private dhe konkuruese (Austri) në 

bashkëpunim me Universitetin e Balistok-Poloni dhe Instituti i historisë dhe 

shkancave hulumstuese (Mali i Zi)), Kolegjii Universitar Pjetër Budi (Kosovë), 

UBT (Shqipëri)  e mbajtur me datë 11 Prill 2020 me titull “Education and Social 

Sciences-Challengers towards the Fature” 2020 (ICES XII-2020) me punimin  

“Causes for criminal procedure review according to the law of criminal 

procedure of the republic of North Macedonia”. 

 ANËTARË NË INSTITUCIONE DHE ORGANIZATA 

NDËRKOMBËTARE 

➢ Anëtar i përhershëm i Këshillit për Fetva i Shuras Euro Aziatike - me seli në 

Ankara. 

➢ Anëtarë i Akademisë Shqiptaro Amerikane të Shkencave, me selin 

në New York / USA, me nr. ID 14, gjatë viti 2015-2016. 

 

➢ Anëtarë i Ligës së Pedagogëve Arab, nr. i anëtarësimit 939, të datës 

01.03.2017. 

 


