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ABSTRACT 

 

Madina Constitution of 622 presents a written document by which 

the Messenger of Allah, Muhamad s.a.w.s.in consultation with his 

companions, other believers but also with non-Muslims decided to form 

the city-state of Medina, which defined itself as a religious, territorial, 

and political comunity, consisting of displaced Muslims from Mecca, 

Muslims in Medina and non-Muslims who accepted the central 

authority of the Islamic State and the obligation to fight together with 

Muslims for protectionof the state in the event of war. All citizens, 

regardless of religious affiliation, were equal. This document forbids 

retaliation and justice is transferred to the state authorities. No one shall 

obstruct the realization of justice even when his/her cousin or family 

                                                           
1Autori është Profesor ordinar në lëmin juridik: E drejta kushtetuese dhe adminis-

trative në Fakultetin Juridik të Universitetit të Evropës Jug-Lindore-Tetovë. Adresa e 

postës elektronike: j.shasivari@seeu.edu.mk. 
2 Punimi në fjalë me titullin: “Kushtetuta e Medinës, lajmëtare e vlerave universale të 

civilizimit njerëzor” është prezantuar nga autori në sesionin shkencor me titull: “Karta 

e Medinës prijatare e Deklaratës universale të OKB-së për të drejtat e njeriut” 

organizuar nga Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame në RMV, mbajtur më 1 Dhjetor 

2018 në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup. 

mailto:j.shasivari@seeu.edu.mk


 
 

C E N T R U M  12 

172 
 

member is its object. Muhamad s.a.w.s. was recognized as the supreme 

judge, not only in disputes between Muslims but, also in disputes 

between Jews. This document was a written constitution that talks about 

all types of state organs as well as the specific needs of a state being 

created, such as legislation, the military, law, diplomacy, and so on. 

Therefore, the main purpose of this paper is to analyze the content, 

structure, and main comparatrive legal aspects of the Medina Consti-

tution with some of the first constitutional documents, such as the 

Magna Carta Libertatum and the US Constitution. 

Key words: Medina Constitution, Constitutional Preamble, 

United in Differences, Demos, They Will Constitute an Umah, We the 

People of the United States. 

 

1. HYRJE 

 

Kushtetuta e Medinës e v. 622 të erës sonë (viti i I-rë hixhrij) 

paraqet një dokument të shkruar 3  me të cilin i Dërguari i Allahut, 

Muhamedi a.s. në konsultim me shokët e tij (as’habët) (Allahu qoftë i 

kënaqur me ta), me besimtarët e tjerë, por edhe me jomyslimanët ven-

dosi të formojë qytet-shtetin e Medinës. Dokumenti emërtohet si: 

“Kitab” (libër), “Es-Sahife” (letër, akt), “El-Vethikatu” (dokument, 

kartë) dhe përmban katër kapituj dhe paraqitet në versione prej: 47, 52 

ose 70 neneve, sepse përmbajtja e disa neneve përsëritet dhe autorët i 

bashkojnë nenet4. 

Kjo kushtetutë, qytet-shtetin e Medinës e përcakton si bashkësi 

fetare, territoriale dhe politike, që përbëhej nga myslimanët e shpërn-

gulur nga Meka, myslimanët e Medinës dhe jo myslimanët që pranuan 

pushtetin qendror të shtetit islam si dhe detyrimin që në rast të luftës, të 

luftojnë së bashku me myslimanët për mbrojtjen e shtetit. Të gjithë 

shtetasit pa marrë parasysh përkatësinë fetare, ishin të barabartë. Ky 

dokument, ndalon hakmarrjen kurse, kujdesi për çështjet e drejtësisë 

bartet tek organet shtetërore. Askush nuk guxon të pengojë realizimin e 

drejtësisë edhe kur objekt i saj është kushëriri ose i afërmi i familjes. 

                                                           
3 Ky dokument është shqyrtuar nga shumë studiues dhe konsiderohet nga shumica e 

studiuesve si autentik, si për shembull, autori Montgomery Watt pasi që ofron një 

shpjegim të hollësishëm ekzaminues mbi vërtetësinë e këtij dokumenti, përfundimisht 

pohon se, ky dokument është autentik. Për më tepër shih në: Watt, Montgomery, 

Muhamad at Medina, Oxford University Press, Oxford, 1956, pp. 239-242. 
4 Ismaili, Dr., Hilmi, Burime të zgjedhura juridiko historike I, Prishtinë, 2001, f. 53. 
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Muhamedit a.s. i njihej e drejta e gjyqtarit suprem, jo vetëm në kontestet 

midis myslimanëve, por edhe në kontestet midis hebrenjve5. 

Ky dokument ishte një kushtetutë e shkruar që flet për të gjitha 

llojet e organeve të pushtetit shtetëror si dhe për nevojat specifike të një 

shteti në krijim e sipër, si: legjislacioni, ushtria, e drejta, diplomacia, 

etj. Kjo kushtetutë shënonte kapitullin e ri të jetës islame meqë në të 

gjejmë një kombinim fatlum komponentësh shpirtëror dhe material6. 

 

2. PËRMBAJTJA DHE PËRBËRJA E KUSHTETUTËS SË 

MEDINËS 

 

Kushtetuta e Medinës kishte një përmbajtje standarde si dhe 

rregullonte dy çështje kryesore: organizimin e pushtetit shtetëror dhe 

liritë dhe të drejtat e njeriut, ndërkaq, në kuadër të organizimit shtetëror 

kjo kushtetutë parashihte: organizimin territorial, organet e pushtetit 

ekzekutiv dhe gjyqësor, mbrojtjen e vendit, çështjet e luftës dhe paqes, 

etj. Teksti i preambulës së Kushtetutës së Medinës fillon me: “Në emër 

të Allahut, Mëshiruesit dhe Mëshirëbërësit”7. 

Kur flitet për madhësinë e preambulës së Kushtetutës së Medinës, 

e cila përbëhej prej vetëm pesë fjalëve në gjuhën autentike arabe, pra: 

“Në emër të Allahut, Mëshiruesit dhe Mëshirëbërësit”, duhet theksuar 

faktin se, preambula e saj paraqet preambulën me madhësinë më të 

vogël në historinë kushtetuese. Ndërkaq, për sa i përket kushtetutave në 

fuqi të shteteve të sotme, është me rëndësi të theksohet se, sipas një 

studimi të gjithsej 194 kushtetutave në fuqi të shteteve bashkëkohore, 

është konstatuar se 140 kushtetuta kanë preambula, kurse 54 sish nuk 

kanë preambula, ku bëjnë pjesë edhe kushtetutat e disa shteteve 

evropiane, si: Austria, Italia, Holanda, Suedia, Belgjika, Danimarka, 

Finlanda, Norvegjia, Qiproja, Luksemburgu, Mbretëria e Bashkuar, etj., 

ndërkaq, lidhur me madhësinë e preambulës, preambulë me madhësi 

më të vogël në botë ka Kushtetuta e Greqisë e vitit 2008 prej vetëm 10-

të fjalëve, edhe atë: “Në emër të Trinisë së shenjtë, të pandashme dhe 

                                                           
5 Ismaili, Dr., Hilmi, Burime të zgjedhura juridiko historike I, Prishtinë, 2001, f. 53. 
6 Hamidullah, Dr., Muhamed, Muhamed a.s., Knjiga I, Život, Zagreb, 1977, str. 181. 
7  Bajrami, Dr., Arsim&Muçaj Mr., Florent, E drejta kushtetuese, Universiteti i 

Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 2018, f. 47. 
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të konsiderueshme”, kurse preambulë me madhësi më të madhe në botë 

ka Kushtetuta e Iranit e vitit 1995 që ka 3073 fjalë8. 

Sipas studiuesit të njohur të së drejtës Islame, Dr. Muhamed 

Hamidullah: “Ky dokument paraqet jo vetëm kushtetutën e shtetit të 

parë islam, por edhe kushtetutën e parë të shkruar të cilitdo shteti të 

botës. Vepra të ngjashme me të, si ato të Aristotelit, Konfuçies dhe 

Kautilit nuk ishin kushtetuta të ndonjë sundimtari, por udhëzime të 

shkruara për sundimtarët. Madje edhe “Kushtetuta Athinase” e Aris-

totelit paraqet vetëm një përshkrim historik të qytet-shtetit të Athinës”9. 

Në këtë dokument, i Dërguari i Allahut, Muhamedi a.s. siguroi 

për vete kompetencat më të larta gjyqësore, legjislative, ushtarake dhe 

ekzekutive, por me një ndryshim shumë të rëndësishëm dhe të shquar 

midis këtij autoriteti dhe autoriteteve autokratike mbretërore të vendeve 

të tjera, me atë që, materializmi nuk kishte asnjë rol në këtë drejtim. I 

Dërguari i Allahut, Muhamedi a.s. me këtë dokument i paraqiti ele-

mentet morale në politikë, prandaj, mund të thuhet se, Islami e refuzoi 

teorinë se: “Mbreti nuk mund të gabojë-The King can do no wrong”, 

sepse edhe njeriu më i fuqishëm në shtet nuk mund të shkelte ligjet sipas 

vullnetit të vetë, ndërsa, zyrtarët e tjerë dhe njerëzit në përgjithësi e 

vëzhgonin atë me kujdesin më të madh10. 

Midis ligjvënësve dhe shkencëtarëve myslimanë të shkencave 

juridike, është argumentuar se, ky dokument ishte i njohur gjerësisht si 

akti i parë kushtetues. Në këtë drejtim, shkencëtari pakistanez Dr. 

Hamidullah thekson se, ky dokument sigurisht mund të quhet kushtetu-

ta e vendeve islamike. Shkencëtari sirian Dr. El-Buti e quajti këtë doku-

ment: “Deklarata e Medinës” dhe vuri në dukje ndikimin e tij në zhvilli-

min e qeverisjes islame. Përveç kësaj, konkluzionet e shkencëtarëve në 

konferencën ndërkombëtare në Pakistan në vitin 1951 e mbështetën 

këtë ide. U tha se, falë këtij dokumenti, të gjithë anëtarët e feve të ndry-

shme, jetonin me tolerancë në të njëjtin qytet-shtet; gjithashtu detyrat e 

përgjithshme u pranuan në punët e brendshme dhe të jashtme midis tyre. 

Gjithashtu, ky dokument u adoptua për herë të parë si bazë e dialogut 
                                                           
8 Shasivari, Dr., Jeton, E drejta kushtetuese, Libri I, Furkan ISM, Shkup, 2015, f. 96, 

cituar sipas: Кутлешич, Др., Владан, “Преамбуле устава-Упоредна студија 194 ва-

жечих устава”, Анали Правног Факултета у Београду, година 58, 2/2010, стр. 62. 
9 Po aty, f. 62-63, cituar sipas: Hamidullah, Dr., Muhamed, Muhamed a.s., Knjiga I, 

Život, Zagreb, 1977, str. 175. 
10  Hamidullah, Dr., Muhamad, The First Written Constitution of the World-An 

Important Document of the Prophets Time, Habib And Company, Hyderabad, 1983 

(first published in England in 1941), pp. 12. 
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ndërfetar, që reflekton të njëjtat çështje që ekzistojnë në ditët e sotme 

duke ritheksuar rëndësinë e këtij dokumenti11. 

Kushtetuta e Medinës konsiderohet si kushtetuta e parë e shkruar 

në analet botërore. Para Muhamedit a.s. sunduan shumë sundimtarë, por 

askush prej tyre nuk miratoi një kushtetutë të tillë të shkruar, e cila i 

paraqiste parimet e mëdha të barazisë, lirisë së adhurimit dhe tolerancës 

fetare, duke mishëruar rëndësinë e bashkëpunimit të njerëzve dhe 

vullnetit të mirë në qeverisjen e vendit. Kushtetuta e Medinës, po ashtu 

dëshmon se, Muhamedi a.s. nuk ishte vetëm i Dërguar i Allahut, por 

edhe një nga burrështetasit më të mëdhenj që bota ka prodhuar ndonjë-

herë, sipas W. Muir: “Kjo kushtetutë zbulon njeriun në madhështinë e 

tij të vërtetë, një mendje-mjeshtërore, jo vetëm të gjeneratës së tij, por 

të të gjitha gjeneratave”12. 

Qëllimi kryesor i Kushtetutës së Medinës ishte që t’u jepte fund 

konflikteve ndër-fisnore dhe të ruante paqen dhe bashkëpunimin mes 

popullit të Medinës, i cili pas Mekës është vendi i dytë më i shenjtë i 

Islamit, ku u krijua bashkësia e parë muslimane. Ky dokument, shërben 

si një model për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ku paqja dhe pluralizmi 

u arritën jo përmes dhunës, por përmes respektit, tolerancës dhe mjeteve 

paqësore. Andaj, lirisht mund të themi se, shumëçka mund të nxirret si 

mësim nga ky dokument edhe në ditët e sotme, lidhur me pluralizmin 

fetar në botën bashkëkohore. Pra, sot, jemi dëshmitarë se, shtetet, orga-

nizatat ndërkombëtare dhe asociacionet e ndryshme janë duke u balla-

faquar me gjetjen e zgjidhjeve dhe rezolutave adekuate për konfliktet 

dhe tensionet e natyrave të ndryshme. Prandaj, në këtë kontekst, 

Kushtetuta e Medinës shihet si një udhëzues i dobishëm për të ndihmuar 

në ndërmjetësimin e konflikteve të ndryshme në botë që janë të shtyrë 

nga politika, ekonomia si dhe ideologjitë e ndryshme13. 

 

 

                                                           
11 Issakhan Mukhan; Omirzhanov Yesbol; Baygelova Nurgul; Ernazarov Galimjan; 

Kattabekova Nazygul&Abdunaim Seidmukhamed; “The Importance of A Document 

“The Book of The Agreement of Medina"”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 

ELSEVIER, 191, 2015, pp. 2448-2452. 
12  Khan, Dr., Awal Abdul (Lecturer, Department of Law, International Islamic 

University Chittagong), “The need of Uniform Islamic Constitution for the Muslim 

Umah: A study of Islamic provisions on the Constitution of selected countries”, IIUC 

Studies, Vol. 3, December 2006, pp. 63-72. 
13 Ali, Dr., Bin, Mohamed, “Religious Pluralism and Peace: Lessons from the Medina 

Charter”, RSIS Comentary, No. 035, 16 February 2016, pp. 1-4. 
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3. ASPEKTET JURIDIKE KRAHASUESE NDËRMJET 

KUSHTETUTËS SË MEDINËS DHE KUSHTETUTËS SË 

SHBA-VE TË V. 1787, KARTËS SË MADHE TË LIRIVE 

TË V. 1215 DHE DEKLARATËS UNIVERSALE MBI TË 

DREJTAT E NJERIUT TË V. 1948 

 

Kushtetuta e Medinës është miratuar gjashtë shekuj para Magna 

Carta Libertatum të v. 1215, rreth dymbëdhjetë shekuj para Kushtetutës 

së SHBA-ve të vitit 1787 dhe Kushtetutës së Francës të vitit 1791 dhe 

trembëdhjetë shekuj para Deklaratës Universale mbi të Drejtat e Njeriut 

të OKB-së të vitit 1948. 

Frymëzimi i të Dërguarit të Allahut, Muhamedit a.s. për këtë 

model pluralist në Kushtetutën e Medinës ishte Kur’ani Famëlartë, i cili 

kërkon nga myslimanët të pranojnë dhe të respektojnë të gjithë pejgam-

berët e mëparshëm pa dallime. Duke përdorur Kur’anin Famëlartë si 

udhëzim, Muhamedi a.s. e përhapi paqen dhe vendosi unitetin në 

Medinë, duke krijuar një Umet14 pra, Demosin/Popullin si një bashkësi 

apo tërësi e qytetarëve/shtetasve të një shteti, në këtë rast të qytet-shtetit 

të Medinës, e që përbëhej nga komunitete dhe besime të ndryshme. 

Prandaj, Kushtetuta e Medinës, siguroi barazinë për të gjithë 

qytetarët/shtetasit e saj dhe pranoi bashkëjetesën e feve të ndryshme. 

Sipas kushtetutës, të gjitha grupet fetare, etnike dhe fisnore kishin 

                                                           
14 Kushtetuta e Medinës u dha muslimanëve udhëzime të hollësishme juridike. Përmes 

Kushtetutës, i Dërguari i Allahut, Muhamedi salallahu alejhi ve selem e përcaktoi 

qartë konceptin juridik dhe politik të një Umeti si dhe përshkroi si të drejtat ashtu edhe 

detyrimet që i ndërlidhnin anëtarët e tij. Megjithatë, ekziston një debat rreth grupeve 

që e përbënin Umetin, në kuptimin e asaj se, koncepti i një Umeti a i përfshinte vetëm 

myslimanët, apo edhe të tjerët, në radhë të parë, hebrenjtë? Kështu, sipas shumicës së 

studiuesve, meqë Kushtetuta e Medinës u lejoi hebrenjve të praktikonin besimin e 

tyre, koncepti i një Umeti ishtë inkluziv, pra, gjithëpërfshirës, që domethënë se, edhe 

hebrenjtë ishin të përfshirë në një Umet, ashtu sikurse myslimanët. Kjo aq më tepër 

kur, kemi parasysh faktin se, zgjerimi i Umetit në periudhat e mëvonshme vuri më 

shumë jomyslimanë nën juridiksionin e tij me të drejtat dhe detyrimet e tyre, duke i 

bërë ata një pjesë të pandashme të shoqërisë. Lidhur me këtë çështje, për më tepër shih 

në: Watt, Montgomery, Muhamad at Medina, Oxford University Press, Oxford, 1956, 

pp. 241 dhe: Arjomand, Said Amir, “The Constitution of Medina: a Sociologic Inter-

pretation of Muhamad's Acts of Foundation of the Uma”, International Journal of 

Middle East Studies, 2009, Vol. 41, No. 04, p. 271. 
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mbrojtje të barabartë, kishin të drejta dhe dinjitetin e tyre, ata do të jetonin 

sipas bindjeve të tyre dhe do të gjykonin veten sipas ligjeve të tyre15. 

Pra, siç edhe konstatohet, një nga tiparet më të rëndësishme të 

Kushtetutës së Medinës është njohja e të gjitha komuniteteve të ndry-

shme si një Umet (një bashkësi) pavarësisht nga fetë, fiset dhe prejar-

dhjet e ndryshme. Klauzola e parë e Kushtetutës së Medinës, fillon me 

fjalët: “Ata do të konstituojnë një Umet…”, ndërsa, 1165 vite pas saj, 

pra, në vitin 1787 Kushtetuta e SHBA-ve, si kushtetutë e parë e shkruar 

e cila edhe sot është në fuqi, në preambulën e saj, do të fillojë me fjalët 

e ngjashme: “Ne, populli i Shteteve të Bashkuara, me qëllim që të kri-

jojmë një bashkësi më të përkryer, të vendosim drejtësinë, të sigurojmë 

qetësinë në vend, të sigurojmë mbrojtjen e vendit, ta ngremë mirëqenien 

e përgjithshme dhe të sigurojmë të mirat e lirisë për veten tonë dhe për 

brezat e ardhshëm, urdhërojmë dhe vendosim (miratojmë) këtë Kush-

tetutë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës”16. 

Ashtu siç u morr vesh, koncepti i një Umeti sipas Kushtetutës së 

Medinës nuk përfshinte vetëm myslimanët, por edhe hebrenjtë, të krish-

terët dhe paganët, dhe siç u morr vesh, e njëjta ide u theksua në Pream-

bulën e Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara me shprehjen: “Ne populli 

i Shteteve të Bashkuara… që të krijojmë një bashkësi më të përk-

ryer…”. Përmes Kushtetutës së Medinës, i Dërguari i Allahut, Muha-

medi a.s. e siguroi edhe parimin e ndarjes së pushtetit, në nivele të 

ndryshme, edhe atë, së pari, në nivelin e Umetit, i cili përbëhej nga i 

gjithë populli i Medinës, së dyti, në nivelin e shtetit të Medinës që i 

përgjigjej nivelit federativ në Shtetet e Bashkuara ku pesëdhjetë shtete 

janë të unifikuar nën sundimin e një kushtetute federative, ku federata 

amerikane paraqet nivelin më të lartë të përkatësisë së çdo qyte-

tari/shtetasi amerikan, dhe, së treti, në nivelin e fiseve, ku marrëdhëniet 

shoqërore luanin një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e stabilitetit 

të komunitetit17. 

Në këtë drejtim, duhet theksuar se, në teorinë kushtetuese, hasen 

edhe mendime që konsiderojnë ndikimin e mundshëm të Kur’anit 
                                                           
15 Ali, Dr., Bin, Mohamed, “Religious Pluralism and Peace: Lessons from the Medina 

Charter”, RSIS Comentary, No. 035, 16 February 2016, pp. 1-4. 
16  Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, <https://www.archives.gov/ 

founding-docs/constitution-transcript>. 
17 Bouziane, Mr., Mounira, Comparison Between the Constitution of Medina and the 

Constitution of the United States: the Application of Deconstruction and the 

Projections of Chaos Theory, Larbi Ben M'Hidi University, Oum El Bouaghi, Faculty 

of Letters and Languages, Algeria, 2014, pp. 89-90. 

https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript
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Famëlartë dhe të Kushtetutës së Medinës ndaj Deklaratës së Pavarësisë 

Amerikane dhe Kushtetutës së SHBA-ve, ku konsiderohet mundësia që 

etërit themelues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës18 të kenë qenë të 

ndikuar direkt ose tërthorazi nga precedenti juridik islam, duke vërë në 

dukje faktin se, për shembull, Thomas Jeffersoni19 ishte në dijeni të 

Islamit pasi kishte në bibliotekën e tij një kopje të përkthimit të Kur’anit 

Famëlartë në gjuhën angleze, duke argumentuar se, nëse etërit theme-

lues të SHBA-ve ishin në fakt të ndikuar nga modeli islam i konsti-

tucionalizmit, atëherë kjo gjë do të mbështeste argumentin se parimet 

kushtetuese amerikane kanë shumë gjëra të përbashkëta me parimet 

juridike Islame20. 

Krahasimi mes Kushtetutës së Medinës dhe Kushtetutës së 

Shteteve të Bashkuara tregon qartë ekzistencën e shumë ngjashmërive 

sidomos në gjashtë parimet dhe vlerat e preambulës së Kushtetutës së 

SHBA-ve, pra, uniteti, drejtësia, siguria, mbrojtja, mirëqenia e përgjith-

shme dhe liria. Kushtetuta e Medinës është më universale, sepse bazo-

het në një sistem vlerash i cili mund të adoptohet në kontekste të 

ndryshme, meqenëse mendimi islam respekton lokalitetin e shoqërisë 

që si ide madhore është zbatuar gjatë epokës së gjatë të zgjerimit të 

qytetërimit islam. Ndërkaq, nga ana tjetër, Kushtetuta e SHBA-ve është 

më teknike në projektimin e qeverisë dhe të tri degëve të pushtetit 

shtetëror sipas parimit check and balance (kontrolli dhe balancimi), 

përfshirë këtu edhe procesin zgjedhor si dhe ndryshimin dhe ratifikimin 

e kushtetutës21. 

                                                           
18 Kushtetuta e SHBA solli së bashku, në një dokument, idetë e shumë njerëzve dhe 

disa dokumenteve ekzistuese, duke përfshirë artikujt e Konfederatës dhe Deklaratën 

e Pavarësisë. Ata që dhanë kontributin e rëndësishëm intelektual në Kushtetutën e 

SHBA-ve quhen: "Etërit Themelues" të SHBA-ve. 
19 Në vitin 1765, Thomas Jeffersoni (njëri nga etërit themelues të SHBA-ve) vizitoi 

Londrën dhe bleu Kur´anin Famëlartë të përkthyer në anglisht nga George Sale, kopja 

e të cilit ruhet në Bibliotekën e Kongresit Amerikan. Kjo gjë u zbulua nga kongresisti 

i parë musliman Keith Ellison në vitin 2007 gjë që nxiti debate të ndryshme brenda 

qarqeve amerikane në lidhje me faktin nëse Kur´ani Famëlartë ka ndikuar te Thomas 

Jeffersoni gjatë shkrimit të Deklaratës së Pavarësisë Amerikane si dhe të Kushtetutës 

së SHBA-ve. 
20 Azizah al-Hibri, Islamic and American Constitutional Law: Borrowing Possibilities 

or a History of Borrowing? IU. PA. I. CONST. L. 492, 497, 1999. 
21 Bouziane, Mr., Mounira, Comparison Between the Constitution of Medina and the 

Constitution of the United States: the Application of Deconstruction and the Projec-

tions of Chaos Theory, Larbi Ben M'Hidi University, Oum El Bouaghi, Faculty of 

Letters and Languages, Algeria, 2014, pp. 89-126. 
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Rëndësia monumentale e Kushtetutës së Medinës konsiston në 

faktin se, ajo paraqet dokumentin e parë kushtetues që reflekton natyrën 

e larmishme të qenieve njerëzore që përbëhen nga racat, prejardhjet dhe 

fetë e ndryshme. Klauzola e parë e Kushtetutës së Medinës po ashtu, 

qartë garanton edhe barazinë midis njerëzve përkatësisht ndalon 

diskriminimin ngjashëm sikurse është parashikuar edhe në Deklaratën 

Universale mbi të Drejtat e Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bash-

kuara (10 Dhjetor 1948), si për shembull, në nenin e parë të saj ku thu-

het: “Të gjitha qeniet njerëzore lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet 

dhe të drejta. Ata janë të pajisur me arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të 

veprojnë ndaj njëri-tjetrit në një frymë vëllazërie”, dhe nenin e shtatë të 

saj, ku thuhet: “Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit dhe kanë të 

drejtë pa asnjë diskriminim për mbrojtje të barabartë të ligjit. Të gjithë 

kanë të drejtën e mbrojtjes së barabartë kundër çdo diskriminimi në ku-

ndërshtim me këtë Deklaratë dhe kundër çdo nxitjeje për një diskri-

minim të tillë”22. Prandaj, në këtë drejtim, Kushtetuta e Medinës, lirisht 

mund të shërbejë edhe si një model udhërrëfyes bashkëkohor në të 

drejtën dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, me atë që, duhet të ringjallet 

dhe të aplikohet përmbajtja e saj për të ndërtuar një komunitet global 

më tolerant, gjithëpërfshirës dhe paqësor në tërë rruzullin tokësor. 

Karta e Madhe e lirive (Magna Carta Libertatum) e vitit 1215 e 

mbretit anglez Jani pa Tokë (King John Lackland), me të cilën mbreti 

është detyruar që t’u garantojë disa të drejta feudalëve anglezë, të cilat 

ato veç më i shfrytëzonin sipas zakoneve dhe traditave angleze, shpesh 

citohet si një: “Pikë referimi në zhvillimin e lirisë kushtetuese dhe 

ligjore të modernizmit në Angli dhe në Evropë”23. Mirëpo, një shqyrtim 

më i thellë i këtij dokumenti, tregon se, kjo kartë nuk ishte as një 

kontratë midis mbretit dhe subjekteve të tij, e as një kartë e lirive civile 

që garantojnë të drejta ose privilegje të caktuara për qytetarët. Në këtë 

drejtim, autori anglez Robert Neuman, në librin e tij: “England and 

Comparative Government”, thekson se: “Magna Carta Libertatum ishte 

thjesht një dokument feudal në të cilin mbreti u dha fisnikëve, pra 

feudalëve disa të drejta, të cilat sipas mendimit të tyre, dhe ndoshta me 

saktësi, ata tashmë i zotëronin”24.  

                                                           
22 Deklarata Universale mbi të Drejtat e Njeriut e OKB-së, 10 Dhjetor 1948, nenet 1 

dhe 7, <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. 
23 Jennings, Sir Ivor, Magna Carta, British Information Service, Pakistan, 1955, pp. 44-18. 
24 Neuman, Robert, England and Comparative Government, London/New York, 2nd 

ed., 1955, pp. 9. 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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Nga ana tjetër, Kushtetuta e Medinës, nuk ishte një dokument 

feudal, por dokument kushtetues real dhe i gjallë, një dokument praktik 

dhe administrativ, i cili garantonte lirinë e ndërgjegjes, barazisë dhe 

vëllazërisë për të gjithë, pavarësisht nga prejardhja, besimi, raca ose 

pozita sociale dhe pasurore. Atë që Kushtetuta e Medinës i dha njerëzimit 

të asaj kohe, Evropa e asaj kohe, e cila kalonte në periudhën më të errët 

të absolutizmit, as që mund ta imagjinonte. I Dërguari i Allahut, Muha-

medi a.s. me këtë Kushtetutë ishte shef i qytet-shtetit të Medinës, mirëpo, 

pavarësisht nga kjo, ai asnjëherë nuk u soll si despot dhe autokrat i kohës, 

siç silleshin shefat e shteteve të tjerë të asaj kohe, sepse Kushtetuta e 

Medinës promovoi konsultimin e ndërsjellë si thelbin e politikës së re25. 

Kur analizojmë veç e veç Kushtetutën e Medinës dhe Magna 

Carta Libertatum, është e qartë se ato janë tekste që dalin nga kontekste 

krejtësisht të ndryshme. Ato janë dokumente që adresojnë shqetësimet 

e veçanta të një populli të caktuar në një vend dhe kohë të caktuar. 

Përkundër kësaj, të dyja këto dokumente mbajnë një shkallë të shquar 

relevante për të paraqitur diskursin kushtetues si dokumente themelore 

të mbrojtjes perëndimore dhe islame të të drejtave dhe detyrave të 

qytetarëve individualë. Në rastin e Kushtetutës së Medinës, fuqia e saj 

e përhershme qëndron kryesisht në pjesët e saj përbërëse, të cilat janë 

të ndërlidhur nga vetë autorësia e Muhamedit a.s. dhe nga roli i tij si i 

Dërguar i Allahut si një shembull për të gjithë myslimanët në botë. Këtu 

mund të shihet se, simbioza e fesë dhe pushtetit shtetëror ka ekzistuar 

që nga origjina e Islamit, me përkufizimin gjithëpërfshirës dhe pluralist 

të Umetit. Po ashtu, kombinimi i Kushtetutës së Medinës me shem-

bullin e Muhamedit a.s., si sundimtar, nxjerr në pah një numër kufi-

zimesh që janë të nënkuptuara, si për shembull, një sundimtar mysliman 

nuk mund t’i urdhërojë njerëzit që të bëjnë diçka të ndaluar nga besimi 

i tyre, me ç’rast, nëse këto kufizime nuk merren parasysh, mund të 

argumentohet se legjitimiteti i pushtetit shtetëror ka humbur dhe se 

ndryshimi i tij është i justifikuar26. 

 

 

 

                                                           
25  Nazeer, Dr., Muhamad, Foundation of the Islamic State at Medina and its 

Constitution, Islamic Studies, Islamabad, 1982, pp. 83. 
26 Kleidosty, Jeremy, “From Medina to Runnymede: Comparing the Foundational 

Legacies of the Constitution of Medina and the Magna Carta”, New Middle Eastern 

Studies, 1, 2011, pp. 12-13. 
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CONCLUSION 

 

Islam with its all-embracing message of universal equality, 

brotherhood and co-operation, has much to contribute to the progress 

of all mankind, where a very important place, as understood, is also and 

the Medina Constitution. The paper concluded that the monumental 

importance of the Medina Constitution consists in the fact that it 

represents the first constitutional document that reflects the diverse 

nature of human beings of diverse races, backgrounds, and beliefs, 

especially in the successful creation of the concept of an Umah, that is, 

the Demos/People as a comunity or whole of the citizens of the state, in 

this case the city-state of Medina, consisting of different comunities and 

beliefs. Thus, the main motto of the Medina Constitution was the embo-

diment of: “Unity in difference-Pluribus Unum” and, for its realization, 

this constitution represented the main marrow of society in the city-state 

of Medina, as was the case with the main motto of The US Constitution 

for American Society, 1165 years after the Medina Constitution. The 

Madina constitution is one of the most important legal and historical 

documents not only in Islamic constitutional history but, also in world 

constitutional legal history. The Medina constitution deserves a more 

organized effort to unify its constitutional and political legal termino-

logy through the organization of international scientific conferences, 

not just individual scientific papers. Also, in this paper, by applying the 

western constitutional-legal and political definitions of the content and 

the structure of the Medina Constitution, it was found that, this docu-

ment is much more than a card, letter, book, document or treaty because 

in its time this constitution has worked just like any modern constitution 

of the modern state. 
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