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Përmbajtja e shkurtër e lëndës
Kjo lënë ka të bëjë me krimet bëra nga një pjesë e shoqërisë, mënyrën e trajtimit të
kriminelëve, apo fajtorëve, masat e ndëshkuese apo qortuese prë ata që bëjnë krime. E
drejta e gjygjtarit, forma e gjykimit, kushtet e gjygjtarit, etj. Pastaj vrasja, llojet e saj,
dënimi për seciolin lloj, apstaj lëndimet trupore, dënimet për to, mundësia e pagimit me
para, etj. Pastaj dëshmitarët, kushtet e tyre, efekti tyre tek gjykata etj...

Qëllimi i lëndës
Qëllimi i kësaj lënde është njohja me historikun e së drejtës penale, e cila përmban një
grumbull dispozitash legjislative që ndërlidhen me masat ndëshkuese ndaj disa krimeve
dhe gabimeve që bëhen nga njerëz të papërgjegjshëm dhe kriminel.
Përmes së drejtës penale, rregullohen raportet mes individëve, shoqërisë dhe shtetit, e tëra
kjo bëhet me qëllim që të ruhet qetësia, rendi dhe stabiliteti.
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 njoftohen me përmbajtjen e së drejtës penale dhe krahasimin mes së drejtës penale
islame dhe asaj laike.
Të pajiset me njohuri të përgjithshme për përmbajtjen e së drejtës penale.

Të krahasoj mendimet e ndryshme të shkollave juridike për dispozitat e së drejtës penale,
sikurse që të krahasoj ligjin islam e së drejtës penale me atë laik të kodit penal.
Të diskutoj rreth çështjeve të ndryshme të së drejtës penale.
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, stimulimit të studentëve në diskutime
interaktive, seminareve etj…
Përmbajtja e lëndës:
Java e parë: Njohja me lëndën , rëndësinë dhe peshën e saj, qëllimin e saj, pastaj njohja
me sollabusin, pastaj me literarturen , me metodologjin e spejgimit, të notimit e kështu
me radhë.
Hyrje në të drejtën penale. Përkufizimi i së drejtës penale, çka synohet me të drejtën
penale? Sanksionet penale në të drejtën islame. Domosdoshmëria e përcaktimit të
dënimeve dhe qëllimi i tyre.
Literatura: (Fikhu Fanefi 3/397-399)
Java e dytë: Masat ndëshkuese të prera (hudud), të caktuara me Kur’an dhe synet.
Definicioni i dënimit. Ato janë preventiv dhe shpagim nga gjynahet. Kushtet e
përgjithshme të dënimeve. Mos zbatimi tyre.
Literatura: (Fikh Hanefi 3/403-411).
Java e tretë: Dënimi (Hadi) për amoralitet, përkufizimi i tij. ndëshkimi ndaj të pa
martuarit, ndëshkimi ndaj të martuarit. Kushtet që duhet plotësuar për implementimin e
dënimit
Literatura: (Fikhu Fanefi 3/415-428)
Java e katërt:Dënimi për pirje të alkoolit, përkufizimi i tij, kushtet që duhet plotësuar
për implementimin e dënimit.Dënimi për pirje narkotike –drogë. Përkufizimi i tij, kushtet
që duhet plotësuar. Ky lloj dënimi në çka i përngjan dënimit për alkool, e në çka jo.
Literatura: (Fikhu Fanefi 3/433-441)
Java e pestë: Shpifja në moral, përkufizimi i tij, llojet e shpifjes, kushtet për ndëshkimin
e shpifjes.

Literatura: (Fikhu Fanefi 3/433-441)
Java e gjashtë: Vjedhja, definicioni i vjedhjes, kushti i sanksionit apo dënimit për
vjedhje, kompensimi i mallit të vjedhur. Dënimi për hajdutëri, plaçkitje në rrugë, (kat’u
tarik). Përkufizimi i tij, lartësia e dënimit për hajdutëri dhe mënyra e kryerjës së tij.
kushtet që duhet plotësuar për dënimin e haajdudtëve.Literatura: (Fikhu Fanefi 3/443480)
Java e shtatë: E drejta diskrete e gjykatësit për ndëshkim (Et-Teazir), definicioni i këtij
termi, dallimi mes tij dhe mes hadit-ndëshkimit. Përkuzifimi i këtij lloj ndëshkimi. Llojet
e këtij ndëshkimi.
Literatura: (Fikhu Fanefi 3/483-504)
Java e tetë: Kollekfium. Sjellja e rezultateve dhe konsultimi me student rreth
kollekfiumit.
Literatura:
Java e nëntë: Zbatimi i dënimit ndaj dorasit (el-Kisas), përkufizimi i kisasit, urtësia dhe
legjitimiteti i tij. llojet e ndëshkimeve sipas veprës së kryer. Ndalimi i vrasjes, shenjtëria
e gjakut të njeriut. Llojet e vrasjeve.
Literatura: (Fikhu Fanefi 3/507-518)
Java e dhjetë: Mbytja e qëllimshme, apo vrasja me paramendim, vrasja e ngjashme me
qtë me paramendim, apo mbytja që i ngjason asaj të qëllimshmes. Vrasja pa paramendim,
apo mbytja e pa qëllimshme. Definicionet e tyre. Përkufizimet e hakmarrjes, mënyra e
ekzekutimit,, urtësia e ekzekutimit. Aka mundësi të eliminohet ekzekutimi? Trajtimi
sheriatik i vrasjes së grupit për shkak të individit
Literatura: (Fikhu Fanefi 3/519-531)
Java e njëmbëdhjetë: Krimi i qëllimshëm në gjymtyrë, apo hakmarrja për plagë trupore.
Kompenzimi material (Ed-Dijetu), shpagimi për vrasje të qëllimit, për vrasje gjysmë të
qëllimit dhe për vrasje të pa qëllimit. Kompensimi për lëndime trupore.
Literatura: (Fikhu Fanefi 3/540-568)
Java e dymbëdhjetë: Hyrje në gjykata dhe gjyqësi, Legjitimiteti i gjykatës, gjykatësi,
kushtet e gjykatësit, dispozita e pranimit të gjykatës. Padia, palët e akuzës, llojet e padisë,
mënyra e vërtetimit të padisë, mohimi i vendimit të shpallur.
Literatura: (Fikhu Fanefi 3/215-251)
Java e trembëdhjetë: Dëshmia, definicioni, kushtet për dëshmi, vlerësimi i
dëshmitarëve , trajtimi i vendimit të shpallur, tërheqja nga dëshmia. Presioni, apo
detyrimi, llojet e tij, trajtimi sheriatit për detyrimin apo imponimin, veprimet e ligjshme
në detyrim, veprimet të cilat nuk janë valide në detyrim.

Literatura: (Fikhu Fanefi 3/253-273 dhe 3/323-334)
Java e katërmbëdhjetë: Betimet (El-Ejman), definicioni, termet nocionet gjatë betimit,
kushtet e betimit, llojet e betimit. Thyemja e betimit. Zotimet (En-Nedher), mbështetja
sheriatike e zotimit, kushtet e validitetit të zotimit. Kurbani, kushtet e tij, dispozita e tij.
akika, kurbani për lindje të fëmiut. Kushtet, dispozita e tij
Literatura: (Fikhu Fanefi 2/425-509)
Java e pesëmbëdhjetë: Xhihadi, definicioni i tij, dispozita e tij, Islami dhe paçja ,
trajtimi i xhihadit. Xhizja, baza sheriatike për xhizjen, kushtet e xhizjes, sasia e marur nga
xhizja. A është padrejtësi kërkimi i xhizjes nga jo besimtarët?
Literatura: (Fikhu Fanefi 3/43-156)
Kriteriumi dhe komponentët e vlerësimit:
Pjesëmarrje dhe angazhimi në ligjeratë 10%
Punimi seminarik 20%
Testi intermedier 30%
Provimi final 40%
Total 100%
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