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E drejta elektorale 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: E drejta elektorale 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve:  

Numri i orëve në javë: 2 

Vlera në kredi – ECTS: 3 

Koha / lokacioni: Prishtinë 

Mësimdhënësi i lëndës: Prof. Dr. Asoc. Visar Morina 

Detajet kontaktuese:  visar.morina@uni-pr.edu  

 

Përshkrimi i lëndës  
Kjo lëndë ka për qëllim që të familjarizoj studentët 
me pjesën teorike të së drejtës elektorale dhe me 
të drejtën e aplikueshme elektorale të Republikës 
së Kosovës. Për me tepër, kjo lëndë ka për qëllim 
të familjarizoj studentët e studimeve master me 
konceptet themelore kushtetuese, institucionet 
themelore të së drejtës elektorale, sistemet 
elektorale, referendumet dhe me mbrojtjen 
gjyësore të të drejtave zgjedhore.     
 

Qëllimet e lëndës:  Fitimi i njohurive teorike dhe praktike për të 
drejtën e votës dhe mbrojtjen administrative dhe 
gjyqësore të saj;  
 
 Njohja me normat kushtetuese dhe ligjore për 
të drejtën e votës si dhe përvoja gjyqësore e 
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut sa i 
përket të drejtës së votës.  

 
 Studimi i sistemeve elektorale në botë, procesi 
zgjedhor në Kosovë, mbrojtja gjyqësore e së 
drejtës së votës si dhe efektet e sistemit elektoral 
në Kosovë në kualitetin e qeverisjes dhe 
përfaqësimit.  

 

Rezultatet e pritura të nxënies:  
 Pas mbarimit të kursit studentët do të arrijnë 
të njohin burimet e së drejtës elektorale në 
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Kosovë;  
 
 Studentët do të arrijnë të analizojnë të drejtën 
e votës në terrenin e së drejtës kushtetuese, të 
drejtës së KEDNJ-së dhe të jurisprudencës së 
Strasburgut dhe të arrijnë të kuptojnë efektet 
politike që prodhojnë sistemet kryesore 
elektorale dhe të identifikojnë se cili model 
konsiderohet më adekuat për qëllime 
përfaqësimi në Republikën e Kosovës. 

  
 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 
nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 14 javë 28 orë 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 14 javë 14 orë 

Punë praktike    

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

5 - 5 orë 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 4 - 4 orë 

Detyra të  shtëpisë 5 - 5 orë 

Koha e studimit vetanak të 
studentit (në bibliotekë ose në 
shtëpi) 

2 14 javë 28 orë 

Përgaditja përfundimtare për 
provim 

3 1 javë 3 orë 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

3 1 javë 3 orë 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

1 1 javë 1 orë 

Totali  
 

  91 ore 

 

Metodologjia e mësimdhënies:    
Përshkruani se çfarë metodologjie do të përdoret 
gjatë ligjërimit të lëndës?  
 
Kjo lëndë do të realizohet përmes ligjërimit 
interaktiv por me një shkallë më të lartë të 
pjesëmarrjes së studentëve në raste studimore dhe 
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hipotetike. Rastet studimore dhe hipotetike do të 
ju ofrohen studentëve paraprakisht së bashku me 
udhëzimet dhe lënda do të ketë një karakter 
shumë praktikë. Studentët do të ndahen në grupe 
për të diskutuar çështjet procedurale dhe meritat e 
rasteve të trajtuara. 
 
Për këtë do të ofrohen edhe raste të vendosura 
nga gjykata kushtetuese në rajon dhe Gjykata 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut për të analizuar 
se si janë vendosur çështjet që kanë prekur 
kufizimet në ushtrimin e së drejtës së votës. 
 
Ligjëratat do ofrohen me prezantime vizuale dhe 
paraqitje dokumentare.  

  

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i njohurive të studentëve bëhet gjatë 
tërë semestrit, duke përfshirë pjesëmarrjen dhe 
aktivitetin e tyre gjatë ligjëratave, ushtrimeve, si 
dhe gjatë prezantimeve dhe diskutimeve në klasë.   
 
Vlerësimi do të bëhet në bazë të dy kollokfiumeve 
dhe matjes së performancës së studentit gjatë tërë 
semestrit. 
 
Pjesëmarrja/aktiviteti:         20% 
Kollokfiumet:                         80% 
 

Literatura  

Literatura bazë:   Listoni literaturën e domosdoshme. 
 

Demokracia Parlamentare, Arsim Bajrami, 
Prishtinë, 2010. 

 
Lijphart, Arend. Patterns of democracy: 
Government forms and performance in thirty-six 
countries. Yale University Press, 2012. 

 
 

Literatura shtesë:   Listoni literaturën e rekomanduar/shtesë.  
 
Katz, Richard S. A theory of parties and electoral 
systems. JHU Press, 2011. 
 



 4 

Mitchell, Paul. "Voters and their representatives: 
Electoral institutions and delegation in 
parliamentary democracies." European Journal of 
Political Research 37.3 (2000): 335-351. 
 
Müller, Wolfgang C. "Political parties in 
parliamentary democracies: Making delegation and 
accountability work." European journal of political 
research37.3 (2000): 309-333. 
 
Malkopoulou, Anthoula. "Lost Voters: Participation 
in EU elections and the case for compulsory 
voting." CEPS Working Document 317 (2009). 
 
Przeworski, Adam. "Constraints and Choices 
Electoral Participation in Historical 
Perspective." Comparative Political Studies 42.1 
(2009): 4-30. 
 
Kushtetuta dhe ligje 
 
 Kushtetuta e Republikës së Kosovës me 

amendamente kushtetuese 
 Konventa Evropiane për të Drejtat dhe Liritë 

Themelore  
 Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme në Kosovë 

 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Hyrje në të drejtën elektorale 

Java e dytë: Burimet e së drejtës  elektorale  

Java e tretë: E drejta kushtetuese e votës   
- E drejta e votës në terrenin e së drejtës kushtetuese 
- E drejta e votës në kuadër të së drejtës ndërkombëtare 
- E drejta e votës në kuadër të së drejtës evropiane 
- Frekuenca e zgjedhjeve 

Java e katërt: Rast Studimor (Bush v. Gore, 531 U.S. 98 (2000)) 

Java e pestë:   Atributet legale të së drejtës së votës  
- Universaliteti 
- Individualiteti 
- Fshehtësia  
- Pandashmëria 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Cakto politikat e mirësjelljes konform statutit të UP-së. 
 

 Personeli akademik duhet të reflektojë një standard të lartë të integritetit 
personal e profesional gjatë veprimtarisë së punës, duke zbatuar kuadrin ligjor 
përkatës, për t’u siguruar që procesi i punës kryhet në mënyrë transparente dhe 
të përgjegjshme.  

 mësimdhënësi duhet t’i njoftojë studentët lidhur me të drejtat dhe detyrimet e 
tyre gjatë vitit akademik dhe me kodin e mirësjelljes, 

 të bëhet realizimi i papenguar i ligjëratave në atë mënyrë që të respektohet orari 
i ligjëratave,  

 

Java e gjashtë: Sistemi elektoral mazhoritar   
1. Kuptimi 
2. Veçoritë 
3. Modelet  
4. Rast Studimor 

Java e shtatë:   Sistemi elektoral proporcional  
1. Kuptimi 
2. Veçoritë 
3. Modelet  
4. Rast Studimor 

Java e tetë:   Kollokfiumi # 1  

Java e nëntë:   Mbrojtjet juridike te së drejtës së votës  
1. Procedurat administrative 
2. Procedurat gjyqësore 
3. Procedurat e mbrojtjes kushtetuese 

Java e dhjetë: Rast Studimor (Hirst v. UK, 2005, Vendim i GJEDNJ).  

Java e njëmbëdhjete: Zgjedhjet në Bashkimin Evropian  
1. Sistemi i zgjedhjeve 
2. Europartitë 
3. Parimet elektorale 
4. Rast studimor 

Java e dymbëdhjetë:   Referendumet    
1. Parimet 
2. Garancionet procedurale 
3. Rregullat specifike 
4. Referendumet lokale dhe qëndrore 
5. Efektet e referendumit 

Java e trembëdhjetë:     Rast Studimor (rasti i referendumit të Skocisë për pavarësi 
(2014). 

Java e katërmbëdhjetë:   Kollokfiumi # 2 
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 Kopjimi gjatë provimit dhe çdo lloj plagjiati janë rreptësishtë të ndaluara.  

 
 


