
Syllabus i lëndës 

Lënda: E Drejta Civile Islame 

Programi i studimit: Teologji Islame 

Numri i ECTS kredive:  4 ECTS Kredi 

Niveli dhe lloji i lëndës: Zgjedhore 

Kodi i lëndës: 305 

Fondi i orëve: 2+1 (Semestri V) 

Qëllimi i lëndës 

Qëllimi i kësaj lënde është njohja me kontratat më të rëndësishme në të drejtën Islame, duke 

filluar nga ajo më e rëndësishmja, si dhe njohja me dispozitat që kanë të bëjnë me kontratat. 

Gjithashtu prej qëllimeve të kësaj lënde është edhe njohja me mendimet e katër shkollat juridike 

në lidhje me kontratat, mendime të cilat janë shumë të vlefshme për studentët, për arsye se ato 

kanë sqaruar dispozitat që kanë të bëjnë me kontratat, duke thjeshtësuar dhe elaboruar në 

mënyrën më të mirë të mundshme.  

Përmes kësaj lënde synohet të ngritën debate dhe diskutime që do ta ngjallin kërshërinë e 

studentit. Shpjegimi i lëndës do të bëhet në formë interaktivi mes ligjëruesit dhe studentëve, në 

mënyrë që studentët të jenë pjesëmarrës aktiv në secilën temë. 

Rezultatet e pritura të nxënies: 

Pas përfundimit të lëndës (kursit), studenti do të jetë në gjendje: 

Të pajiset me njohuri të përgjithshme për kontratat e ndryshme të së drejtës civile. 

Të krahasoj mendimet e ndryshme të shkollave juridike për dispozitat e kontratave. 

Të diskutoj rreth çështjeve të ndryshme të kontratave, me fakte dhe argumente. 

Të mbroj mendimet dhe qëndrimet e të gjitha shkollave juridike, ashtu siç i mbrojnë pasuesit e 

secilës shkollë juridike. 

Të paraqes mendimin kritik ndaj çështjeve ku ai nuk pajtohet ndaj secilës shkollë juridike. 

Të aplikojë njohuritë dhe shkathtësitë e fituara gjatë kursit, në jetën e tij.  



Metodologjia e mësimdhënies: 

Mësimi do të zhvillohet në formë të ligjëratave, ku do të bëhet stimulimi i studentëve në 

diskutime interaktive, në mënyrë që të bëjnë pyetje, të japin komente e të bëjnë analiza. Përveç 

kësaj, do të mbahen seminare individuale por edhe grupore, si dhe do të ketë edhe teste të 

vetëvlerësimit në raport me temat që do të shpjegohen. Studentëve do t’iu jepet mundësia që 

gjatë përgatitjes së lëndës apo seminareve, të kontaktojnë me profesorin dhe të marrin edhe 

sugjerimet  e tij, për një sukses efikas dhe rezultat të duhur. 

Përmbajtja e lëndës: 

Java e pare: Njohja me syllabusin, informata të përgjithshme në lidhje me lëndën dhe procesin e 

lëndës përgjatë një semestri, njohje me të drejtën civile, me theks të veçantë njohje me kontratat. 

Literatura: (Dr.. Ejup Haziri, E drejta civile, fq. 2-4 (Kjo literaturë do të jetë bazë, ndaj në 

vazhdim do t’i referohemi vetëm përmendjes së faqes)) 

Java e dytë: Shitblerja, përkufizimi i saj, dispozita e shitblerjes, ligjshmëria e saj, urtësia e 

shitblerjes, edukata në shitblerje, përcaktimi i çmimit, përcaktimi i çmimit gjatë nevojës është 

obligim, pjesët përbërëse në shitblerje.  

Literatura: (fq. 5-14) 

Java e trete: Llojet e lejuara të shitblerjes; këmbimi i mallit me mall, këmbimi i valutës me 

valutë, shitblerja e gjërave me valutë dhe paradhënia, llojet e ndaluara dhe të papëlqyera të 

shitblerjes; shitja e mallit para shtënies (marrjes) së tij, shitblerja e gjërave të pa zotëruara, shitja 

e gjërave inekzistente, shitblerja mbi shitblerje, shitblerja për qëllim ngritje çmimi, shitblerja e 

gjërave të ndaluara, shitblerja në xhami. 

Literatura: (fq. 15-23) 

Java e katërt: E drejta e përzgjedhjes, e drejta e përzgjedhjes në kuvend, e drejta e vendosjes së 

kushtit, e drejta e përzgjedhjes për të metën, forma e kontratës së shitblerjes, monopolizimi 

Literatura: (fq. 24-29) 

Java e peste: Kamata; përkufizimi i saj, dispozita e saj, kronologjia e ndalimit të kamatës, 

urtësia e ndalimit të kamatës, llojet e kamatës; kamata e shtesës dhe vonesës, bankat dhe kamata, 

funksionimi i bankave islame 

Literatura: (fq. 30-40) 

Java e gjashte: Borxhi (huaja), përkufizimi i borxhit, ligjshmëria e tij, dispozita e tij, obligimi i 

kryerjes së borxhit, pritja dhe afatizimi i borxhit, borxhi nuk duhet të sjellë përfitim, kushtet e 



borxhit, kushtëzimi i afatit në borxh, në çka lejohet borxhi, transferta, ligjshmëria e transfertës, 

pjesët përbërëse të transfertës, kushtet e vlefshmërisë së transfertës, përfundimi i kontratës së 

transfertës.  

Literatura: (fq. 41-47) 

Java e shtate: Huazimi, përkufizimi i huazimit, dispozita, ligjshmëria e tij, pjesët përbërëse të 

huazimit, kushtet e vlefshmërisë së huazimit, llojet e huazimit, kur kërkohet sendi i huazuar, 

detyrimi i kthimit të sendit të huazuar, a dëmshpërblehet për huazimin?, përfundimi i huazimit.  

Literatura: (fq. 48-53) 

Java e tete: Pengu, përkufizimi i tij, dispozita dhe ligjshmëria e tij, urtësia e legjitimitetit të 

pengut, pjesët përbërëse për vlefshmërinë e pengut, kushtet për vlefshmërinë e pengut, përfitimi 

nga pengu, pengu mbetet deri në shlyerjen përfundimtare të borxhit. 

Literatura: (fq. 54-61) 

Java e nëntë: Qiraja, përkufizimi i qirasë, ligjshmëria e saj, urtësia, pjesët përbërëse të qirasë,  

kushtet e vlefshmërisë së qirasë, në çka lejohet qiraja?, kur prishet kontrata e qirasë. Testi i parë, 

studentët do të ndahen në dy grupe për mbajtjen e testit të parë. 

Literatura: (fq. 62-70) 

Java e dhjete: Rezultatet e testit të parë dhe analizë rreth tij. Partneriteti (ortakëria), ligjshmëria 

e ortakërisë, urtësia e ortakërisë, pjesët përbërëse të ortakërisë, llojet e ortakërisë, ortakëria e 

pabarabartë, ortakëria e barabartë, ortakëria në zanat, ortakëria me pozitë, prishja e kontratës së 

ortakërisë. 

Literatura: (fq. 71-80) 

Java e njëmbëdhjetë: Marrëveshja për tregti, përkufizimi i saj, ligjshmëria e marrëveshjes për 

tregti, urtësia e saj, pjesët përbërëse të marrëveshjes për tregti, llojet e saj, kushtet e saj, dispozita 

që ndërlidhen me të, prishja e kontratës.  

Literatura: (fq. 81-89) 

Java e dymbëdhjetë: Depozita, përkufizimi i depozitës, dispozita dhe ligjshmëria e saj, pjesët 

përbërëse të depozitës, kushtet për vlefshmërinë e depozitës, dispozita e dëmshpërblimit të 

depozitës, rastet kur për depozitën dëmshpërblehet.  

Literatura: (fq. 90-96) 

Java e trembëdhjetë: Autorizimi, përkufizimi, dispozita dhe ligjshmëria e tij, pjesët përbërëse 

të autorizimit, kushtet e autorizimit, autorizimi i kushtëzuar me kusht dhe me kohë, autorizimi 

për konflikte, dëmshpërblimi, mbarimi i kontratës së autorizimit.  



Literatura: (fq. 97-102) 

Java e katërmbëdhjetë: Garancia, përkufizimi, dispozita dhe ligjshmëria e saj, urtësia  

E saj, pjesët përbërëse të garancisë, llojet e garancisë, kushtet e garancisë, tërheqja e garantuesit  

prej borxhliut, mbarimi i kontratës së garancisë. Testi, studentët do të ndahen në dy grupe për  

mbajtjen e testit të dytë. 

Literatura: (fq. 103-108) 

Kriteriumi dhe komponentët e vlerësimit: 

Pjesëmarrja dhe aktiviteti gjate orës 10 pikë 

Punimi seminarik 10 pikë 

Vlerësimi i testit të parë: 15 pikë 

Vlerësimi i testit të dytë: 15 pikë 

Provimi final  50 pikë 

Totali 100 pikë 

Standardi i notimit në FSI: 

10= 90% - 100% Shkëlqyeshëm. Maksimalja e arritur, me gabime të vogla. 

9= 80 – 89 Shumë mirë. Mbi mesataren standarde të arritur. 

8=70 – 79 Mirë. Rezultat mesatar. Me shume gabime. 

7=60 – 69 Kënaqshëm. Mirë, por me shumë gabime. 

6=50 – 59 Mjafton për të kaluar lëndën, kriteri minimal. 

Literatura obliguese: 

Mr. Ejup Haziri, E drejta civile. Prishtinë, 2014, botoi: Fakulteti i Studimeve Islame 

Literatura plotësuese: 

Sejid Sabik, Legjislacioni i traditës së Profetit. Vëll. III, Mileniumi i Ri, Tiranë, 2007. 

Grup dijetarësh, Shpjegim i shkurtër i Legjislaturës Islame. Shkup, 2008. 

Grup dijetarësh, Hyrje në ekonominë dhe financat islame. Fjala e bukur, Prishtinë, 2008 

 

 



Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studenti është i obliguar në vijimin e ligjëratave, ngase për secilën orë mbahet evidenca. Nga 

studentët kërkohet t’u përmbahen rregullave dhe kodit të mirësjelljes. 

Konsultimet: 

Orët e konsultimeve mbahen në kabinet sipas orarit të dhënë dhe mund të shfrytëzohet për 

ndihmë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me lëndën. 

Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të nxënit 

të studentit) 

Aktiviteti Orë Ditë\Javë Gjithsej 

Ligjërata  2 14 28 

Ushtrime teorike 1 14 14 

Punë praktike - - - 

Kontakti me 

mësimdhënësin\konsultime 

1 14 14 

Ushtrime në teren - - - 

Kollokfiume, seminare, ese 2 2 4 

Detyra të shtëpisë - - - 

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

2 14 28 

Përgatitja përfundimtare për 

provim. 

4 2 8 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 

ese, provim final) 

2 4 ditë 8 

    

Totali 14 14 javë 104 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


