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SISTEMI ZGJEDHOR NË KUSHTETUTË (1991-2021) 
 

 
DISPOZITAT KRYESORE KUSHTETUESE (1991 - 1998) 
 
 Organet përfaqësuese zgjidhen me votim të lirë, të përgjithshëm të barabartë, të 

drejtpërdrejtë dhe të fshehtë.  
 Kuvendi Popullor përbëhet nga 250 deputetë. Ai zgjidhet për një kohë prej katër 

vjetësh. 
 

KUSHTETUTA E RSH (1998-2008) 

 Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë. 100 deputetë zgjidhen drejtpërdrejt në zona 

një-emërore me numër të përafërt zgjedhësish. 40 deputetë zgjidhen nga listat 

shumëemërore të partive dhe/ose koalicioneve të partive sipas renditjes në to. 

 Numri i përgjithshëm i deputetëve të çdo partie dhe/ose koalicioni partish 

përcaktohet në raport sa më të afërt me votat e vlefshme të marra prej tyre në të 

gjithë vendin në raundin e parë të zgjedhjeve. 

 Partitë që marrin më pak se 2.5 për qind dhe koalicionet e partive që marrin më pak 

se 4 për qind të votave të vlefshme në të gjithë vendin në raundin e parë të 

zgjedhjeve, nuk përfitojnë nga listat shumëemërore përkatëse. 

 

KUSHTETUTA E RSH (2008-2020) 

 Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, të zgjedhur me sistem proporcional me zona 

zgjedhore shumëemërore. 

 Zona zgjedhore shumëemërore përputhet me ndarjen administrative të një prej 

niveleve të organizimit administrativo-territorial. 

 Kriteret dhe rregullat për zbatimin e sistemit zgjedhor proporcional, për caktimin e 

zonave zgjedhore dhe për numrin e mandateve për secilën zonë përcaktohen në ligjin 

për zgjedhjet. 

 

 

KUSHTETUTA E RSH (2020) 

 Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, të zgjedhur sipas një sistemi zgjedhjesh 

proporcional me konkurrim rajonal dhe prag kombëtar.  

 Në shpërndarjen e mandateve marrin pjesë subjektet zgjedhore që arrijnë pragun 

kombëtar.  

 Zgjedhësit gëzojnë të drejtën për të dhënë votë parapëlqyese për kandidatët e listave 

shumëemërore. Kriteret dhe rregullat për zbatimin e sistemit zgjedhor, për caktimin e 

zonave zgjedhore, pragun kombëtar, numrin e mandateve për secilën zonë, 

shpërndarjen e mandateve dhe masën e shtrirjes së votimit parapëlqyes përcaktohen 

në ligjin për zgjedhjet.  

 Ligji për zgjedhjet garanton që votimit parapëlqyes t’i nënshtrohen jo më pak se dy të 

tretat e listës shumëemërore dhe të sigurojë përfaqësim gjinor. 
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SISTEMI I ZGJEDHJEVE PARLAMENTARE (1991-2021) 

Nga 1991 janë zhvilluar 9 procese zgjedhore parlamentare: 2 zgjedhje të parakohshme (1992 
dhe 1997) dhe 7 procese normale zgjedhore (1991, 1996, 2001, 2005, 2009, 2013 dhe 2017). 
Vetëm zgjedhjet e vitit 1991 kanë qenë në mazhoritar. Zgjedhjet 1992-2005 janë zhvilluar me 
një sistem miks, 100 (115) zona në mazhoritar dhe 40 (25) mandate në proporcional.  

Qëllimi kryesor i këtij sistemi ishte proporcionaliteti midis mbështetjes së partive dhe numrit 
të mandateve të tyre parlamentare, duke kompensuar partinë e dytë në mazhoritar me 
mandate në proporcional.  

Me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 u vendos kalimi në sistemin proporcional rajonal, 
me lista të mbyllura dhe me prag minimal zgjedhor 3%. Me ndryshimet kushtetuese të vitit 
2020 u vendos ulja e pragut elektoral në 1% dhe aplikimi për herë të parë i listave të hapura 
proporcionale.  

Numri i deputetëve ka ndryshuar vetëm në dy raste: më 1991 u ruajt numri i deputetëve i 
legjislaturave të fundit të periudhës komuniste (250 deputetë), si dhe më 1997 u ruajt sistemi 
i vitit 1996 me rritjen e numrit të deputetëve në proporcional nga 25 në 40 vende, për 
pasojë, parlamenti kishte 155 deputetë.   

 

VITI 
ZGJEDHOR 

NUMRI I 
DEPUTETËVE 

SISTEMI 
ZGJEDHOR 

NDARJA 
MANDATE 

FORMA E 
ZGJEDHEVE 

1991 250 Mazhoritar 250 Mazh Të jashtezakohshme 

1992 140 Mix (Pr-Mazh)* 100M x 40P Të parakohshme 

1996 140 Mix (Pr-Mazh) 115M x 25P Të zakonshme 

1997 155 Mix (Pr-Mazh) 115M x 40P Të parakohshme 

2001 140 Mix (Pr-Mazh) 100M x 40P Të zakonshme 

2005 140 Mix (Pr-Mazh) 100M x 40P Të zakonshme 

2009 140 Prop. Rajonal 140 Prop. Të zakonshme 

2013 140 Prop. Rajonal 140 Prop. Të zakonshme 

2017 140 Prop. Rajonal 140 Prop. Të zakonshme 

2021 140 Prop. Rajonal 140 Prop. Të zakonshme 

*Mix (Pr-Mazh) do të thotë: sistem “Miks – Proporcional + mazhoritar” 
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SISTEMI ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET 2021 

 Lista të hapura në minimalisht 2/3 të listës 

 Aplikohet vota preferenciale me listat e 
hapura 

 Pragu zgjedhor ulet në 1% në nivel kombëtar 

 Ndalohen koalicionet parazgjedhore me 
konkurrim brenda tij 

 Sigurohet përfgaqësimi gjinor në parlament 

 Krijohet KQZ i ri me organ monokratik 
drejtues 

 Administrimi zgjedhor mbetet partiak në 
secilin nivel 

 Përcaktohet periudha e re zgjedhore (15/4-
15/5 dhe 15/10-15/11) 

 Aplikohet identifikimi elektronik në zgjedhje 

 Kolegji Zgjedhor i përbërë vetëm nga gjyqtarë 
që kaluan vettingun 

 Hetimi i krimit zgjedhor – përgjegjësi e SPAK 

 

 

 

 

PRAGU ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE (1991-2021) 

Pragu zgjedhor ka rëndësi në zgjedhje, pasi është përcaktues për natyrën e sistemit partiak 
dhe impakti i tij është numri i partive politike që përfaqësohen në parlament dhe natyra e 
përfaqësimit proporcional të tyre.  

Shqipëria ka eksperimentuar disa herë me 
prag të ndryshëm elektoral; - nga zgjedhje pa 
prag elektoral (1991) në zgjedhje me prag 
minimal 2%, 2.5%, 4%, 3% dhe së fundi, në 
zgjedhjet e vitit 2021 me prag 1%. 
 

VITI 
ZGJEDHOR 

PRAGU 
ZGJEDHOR 

1991 0 

1992 4% 

1996 4% 

1997 2% 

2001 2,5% 

2005 2,5% 

2009 3% 

2013 3% 

2017 3% 

2021 1% 

1 VIT 

12 VITE 

1 VIT 

4 VITE 

12 VITE 

1991 - MAZHORITAR 250 

1992, 2001, 2005 - MIKS 100+40 

1996 - MIKS 115+25 

1997 - MIKS 115+40 

2009, 2013, 2017 - PROP/RAJONAL 140 

SISTEMI ZGJEDHOR NË SHQIPËRI 1991-2021 
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PËR ÇFARË VOTOHET NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE? 

Në përvojën zgjedhore 1991-2021, me ndryshimet në sistemin e votimit ka ndryshuar edhe 
mënyra e votimit të qytetarëve. Më 1991 zgjedhësi nuk votonte partinë në fletën e votimit, 
por emrin e kandidatit të propozuar nga partitë/subjektet politike. Midis 1992-2005 është 
votuar për partinë dhe për kandidatin, pra me dy fletë votimi. Pas 2008 deri më 2019 është 
votuar vetëm për partinë politike me një fletë votimi. Më 2021 do të votohet për partinë dhe 
kandidatin e preferuar në 
listën e saj.  

Zgjedhjet e viteve 1992-2001 
kanë qenë me dy raunde në 
votimin mazhoritar. Më 2005 
u aplikua sistemi me një 
raund në mazhoritar. Pas 
2008 nuk ka raund votimi, 
për shkak se nuk ka votim 
rivalizues midis kandidatëve, 
për rrjedhojë është votuar 
vetëm për partinë politike. 
Më 2021 do të votohet 
përsëri në një ditë votimi.  

 

VITI ZGJEDHOR ZGJEDHËSI VOTON NUMRI I RAUNDEVE 

1991 Voton kandidatin Dy raunde 

1992 Voton kandidatin dhe partinë Votë mazhoritare në dy raunde 

1996 Voton kandidatin dhe partinë Votë mazhoritare në dy raunde 

1997 Voton kandidatin dhe partinë Votë mazhoritare në dy raunde 

2001 Voton kandidatin dhe partinë Votë mazhoritare në dy raunde 

2005 Voton kandidatin dhe partinë Votë mazhoritare në një raund 

2009 Voton partinë / koalicionin Votë proporcionale pa raund 

2013 Voton partinë / koalicionin Votë proporcionale pa raund 

2017 Voton partinë / koalicionin Votë proporcionale pa raund 

2021 Voton partinë dhe kandidatin Votë proporcionale pa raund 
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PJESËMARRJA NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE (1991-2017) 

Pjesëmarrja në zgjedhje ka ndryshuar nga 1991 dhe 1992 duke rënë rreth 50%-55%. Kurba e 
rënies lidhet me rritjen e numrit të qytetarëve mosbesues tek partitë politike, por edhe me 
problematika të identifikimit të shtetasve për shkak të emigrimit masiv në vite.  

Në zgjedhjet e viteve 1991-1992, kur shteti kishte të dhëna të sakta të numrit të qytetarëve 
me të drejtë vote, janë regjistruar edhe shifrat më të vogla të numrit të zgjedhësve në listë 
dhe përqindjet më të larta të pjesëmarrjes në votime.  

Gjatë viteve raportet janë përmbysur. Në zgjedhjet e fundit parlamentare më 2017 
pjesëmarrja në zgjedhje ishte 46,76%. Nga mbi 3.4 milionë qytetarë të regjistruar në listën e 
zgjedhësve votuan 1.613.810 zgjedhës. Sipas INSTAT numri i popullsisë më 2017 ishte 
2.876.591, shifër shumë më e vogël sesa numri 3.452.324 i zgjedhësve në listë. 

VITI PJESËMARRJA VOTUES ZGJEDHËS NË LISTË 

2017 46.76 % 1,614,479 3,452,324 

2013 53.31 % 1,744,261 3,271,885 

2009 50.77 % 1,566,079 3,084,946 

2005 48.73 % 1,389,320 2,850,821 

2001 54.95 % 1,373,210 2,499,238 

1997 72.56 % 1,412,929 1,947,235 

1996 89.08 % 1,963,344 2,204,002 

1992 91.50 % 1,830,000 2,000,000 

1991 98.92 % 1,963,568 1,984,933 

 

 

PARTITË KONKURRUESE DHE FITUESE (1991-2017) 

Numri i partive / koalicioneve që kanë konkurruar në zgjedhjet parlamentare gjatë viteve 

1991-2017 ndryshon në varësi nga sistemi zgjedhor dhe specifika të fushatave elektorale.  

 Vetëm dy zgjedhje (1991 dhe 1992) kanë të njëjtin numër të subjekteve zgjedhore, 
me dallimin thelbësor se më 1991 gjysma e tyre ishin subjekte fiktive, organizata 
mbështetëse të PPSH.  

 Numri më i madh i subjekteve zgjedhore është regjistruar në zgjedhjet e vitit 2013 (66 
parti politike), ndërsa në zgjedhjet e vitit 2017 vetëm 18 parti ishin pjesë e fletës së 
votimit.  

 Në zgjedhjet e vitit 2021 pritet të ketë hyrje të reja politike në zgjedhje.  
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PERIUDHA ZGJEDHORE 

“Periudhë zgjedhore” është periudha e vitit, e përcaktuar në Kodin Zgjedhor (2020), gjatë së 
cilës zhvillohen zgjedhjet periodike të radhës për Kuvendin e Shqipërisë dhe organet e 
qeverisjes vendore. 
 
 Midis vitit 2005 dhe 2019 është aplikuar periudha zgjedhore: 15 mars deri më 30 

qershor ose nga 15 shtatori deri më 30 nëntor.  
 

 Me ndryshimet në Kodin Zgjedhor (2020) periudha zgjedhore ka ndryshuar. Zgjedhjet 
parlamentare dhe lokale mund të zhvillohen brenda periudhës që shtrihet nga 15 
prilli deri në 15 maj ose nga 15 tetori deri në 15 nëntor.  
 

 Bazuar në këtë ndryshim, Presidenti dekretoi zgjedhjet parlamentare për t’u zhvilluar 
më 25 prill 2021. 

 

 

IDENTIFIKIMI ELEKTRONIK 

“Identifikimi elektronik” është identifikimi i zgjedhësit nëpërmjet verifikimit të të dhënave 
personale nga leximi me pajisje dhe përqasja e tyre me bazën elektronike të të dhënave për 
listën e zgjedhësve të qendrës së votimit, si dhe regjistrimi në pajisje i shenjave 
daktiloskopike. 
 
Përpjekja e parë për identifikimin elektronik u bë me ndryshimet në Kodin Zgjedhor në vitin 
2012. Megjithatë më 2013 dhe 2017 nuk pati identifikim elektronik. Me ndryshimet e reja në 
Kodin Zgjedhor (2020), identifikimi elektronik aplikohet për herë të parë në zgjedhjet 
parlamentare 2021. 
 
Reforma 2020 krijoi institucionin e Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve 
(Nënkomisioneri), me detyrën për të monitoruar dhe mbikëqyrur implementimin e 
teknologjisë për identifikimin elektronik, rekrutimin dhe trajnimin e zyrtarëve zgjedhorë. 

ZGJEDHJET PARTI KONKURRUESE PARTI PARLAMENTARE U PËRFAQËSUAN 

1991 11 4 36% 

1992 11 5 45% 

1996 16 5 31% 

1997 24 13 54% 

2001 38 11 29% 

2005 57 15 26% 

2009 48 5 10% 

2013 66 7 11% 

2017 18 5 28% 
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KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE  
(KQZ) DHE ADMINISTRIMI I ZGJEDHJEVE 

Struktura e KQZ-së (përbërja, mandati dhe 
zgjedhja) kanë ndryshuar shumë herë gjatë 
tranzicionit. Midis viteve 1991-1998, KQZ 
emërohej nga Presidenti dhe Këshilli i 
Ministrave dhe ishte organ i përkohshëm 
vetëm për periudhën zgjedhore.  

Kushtetuta e RSH (1998) e shndërroi KQZ-në 
në organ kushtetues dhe përcaktoi 
zgjedhjen e tij nga organe kushtetuese.  

Një ndërhyrje tjetër në Kushtetutë (2007) 
solli ndryshime në përbërje, por në vitin 
2008 ndryshimet kushtetuese e zhvendosën 
KQZ-në nga organ kushtetues në organ 
administrativ që funksionon mbi bazën e 
Kodit Zgjedhor.  

Reforma zgjedhore 2020 aplikoi për herë të parë krijimin e Komisionierit Shtetëror të 
Zgjedhjeve si organ monokratik, si dhe ndryshimin thelbësor të strukturës së KQZ-së. Pas 
ndryshimeve të vitit 2020 KQZ do të përbëhet nga tri organe:  

1. Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve (me mandat 7 vjeçar, zgjedhur nga Kuvendi)  
2. Komisioni Rregullator (5 anëtarë me mandat 5 vjeçar, zgjedhur nga Kuvendi) 
3. Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve (5 anëtarë me mandat 9 vjeçar, zgjedhur nga 

Kuvendi) 
4. Posti i Nënkomisionerit është me mandat 4 vjeçar, zgjedhur nga Kuvendi 
 

KZAZ, përbërje politike mazhorancë - opozitë 

 Prej vitesh administrimi zgjedhor është bazuar në balancimin politik midis 
mazhorancës dhe opozitës. Me gjithë kritikat dhe rekomandimet e OSBE/ODIHR kjo 
përbërje nuk ka ndryshuar as për zgjedhjet e vitit 2021.  

 KZAZ do të kenë 7 anëtarë (2 nga PS, 2 nga PD, 1 nga partia e dytë në qeveri dhe 1 
nga partia e dytë në opozitë, 1 në raportet 50% nga Partia Socialiste dhe Partia 
Demokratike). 

 KZAZ-të emërohen nga KQZ dhe 30% e anëtarëve duhet të jenë nga secila gjini. 

Komisioni i Qendrave të Votimit (KQV) 

 KQV-të vijojnë të jenë me përfaqësues politikë, sipas formulës së KZAZ-ve. 

Grupet e numërimit të votave (GNV) 

 GNV-të përbëhen nga 4 anëtarë, 2 nga mazhoranca dhe 2 nga opozita. 
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VOTA E DIASPORËS NË ZGJEDHJET 2021? 

Shqipëria i garanton të drejtën e votës shtetasve të vet që duan të votojnë brenda territorit 
të vendit. Deri më 2020, shqiptarët jashtë vendit mund të udhëtonin dhe të votonin në 
Shqipëri. Me ndryshimet në Kodin Zgjedhor (2020) krijohet baza ligjore që shtetasit shqiptar, 
me banim jashtë territorit të Shqipërisë, të votojnë në vendet ku ndodhen jashtë shtetit. 

 KQZ duhet të miratojë rregullat për regjistrin e votuesve jashtë vendit, për procedurat 
e tyre të votimit, për administrimin dhe numërimin e votave nga jashtë vendit dhe 
përfshirjen e tyre në rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve për Kuvendin; 

 Organi Rregullator në KQZ shqyrton dhe miraton projekt-aktet e përgatitura nga 
administrata e KQZ-së për zhvillimin për herë të parë të votimit nga jashtë vendit, 
mbështetur në raportimin e Komisionerit për plotësimin e masave tekniko-
organizative që mundësojnë votimin; 

 Procedurat e detajuara të votimit nga jashtë vendit miratohen me akt normativ të 
KQZ-së 

 Votat e votuesve nga jashtë vendit administrohen nga KQZ, duke garantuar 
integritetin e votimit dhe fshehtësinë e votës nga çdo ndërhyrje mbi fletët e votimit 
ose mbi informacionin elektronik të votimit që administrohet prej saj.  

 

CAKTIMI I NUMRIT TË MANDATEVE DHE ZONAVE ZGJEDHORE 

Zonat zgjedhore organizohen në përputhje me 
ndarjen administrative në Shqipëri. Prej vitit 2008, 
Shqipëria ka 12 zona zgjedhore me numër të 
ndryshëm banorësh dhe mandatesh parlamentare.  

 Katër muaj përpara zgjedhjeve KQZ, mbi bazën 
e listës së zgjedhësve, bën përllogaritjen dhe 
miratimin e numrit të mandateve për çdo zonë. 
Numri total i shtetasve pjesëtohet me numrin 
140 të mandateve të Kuvendit, duke përcaktuar 
numrin mesatar të shtetasve që i takojnë çdo 
mandati të Kuvendit. Numri i mandateve për 
çdo zonë zgjedhore përcaktohet duke pjesëtuar 
numrin e shtetasve me vendbanim në zonën 
zgjedhore, me numrin mesatar. 

 Në zgjedhjet parlamentare 2017 qarku Kukës, 
Berat dhe Korçë humbën nga një mandat, të 
cilat iu shtuan qarkut Tiranë (2) dhe Durrës (1). 

 Në zgjedhjet parlamentare 2021 pritet që qarku 
Dibër dhe Gjirokastër të humbin nga 1 mandat, 
për t’iu shtuar qarkut Tiranë.  
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PËRFAQËSIMI GJINOR NË ZGJEDHJE 

Kurba e përfaqësimit gjinor ka ndryshuar pozitivisht në zgjedhjet parlamentare. Më 1991 
gratë deputete zinin vetëm 4% të vendeve në parlament, më 1992, 2001 dhe 2005 gjithashtu 
ato patën raporte minimale përfaqësimi (6-7%), por pas vitit 2019 dhe aplikimit të sistemit 
proporcional me lista të mbyllura përqindja u rrit ndjeshëm. Në zgjedhjet e vitit 2009 gratë 
deputete zinin 16%, më 2013 arritën në 29% dhe më 2017 në 26%. 

 
 
 Ndryshimet ligjore të vitit 2020 sjellin një bazë të re mbi përfaqësimin gjinor.  
 Sipas Kodit Zgjedhor, mospërmbushja nga subjekti zgjedhor i detyrimit për 

respektimin e 30% të kuotës gjinore në listën shumëemërore passjell refuzimin e 
listës shumëemërore për t’u regjistruar në KQZ ose, sipas rastit, për zgjedhjet vendore 
në KZAZ. 

 Në këtë mënyrë, synimi për vendosjen e kuotës minimale gjinore 30% të përbërjes së 
Kuvendit të Shqipërisë merr një mbështetje të re dhe mund të rezultojë me efektive 
sesa baza e mëparshme ligjore. 

 Kodi Zgjedhor detyron subjektet politike të respektojnë parimet e përfaqësimit gjinor 
edhe në përbërjen e KZAZ-ve. 

 
 

KRYETARI I PARTISË/KOALICIONIT, TË DREJTË KANDIDIMI NË 4 ZONA 

 Kodi Zgjedhor aktual i jep të drejtën kryetarëve të partive / koalicionit të kandidojnë 
njëherësh në katër zona zgjedhore. 

 Pas shpërndarjes së mandateve, sipas këtij ligji, ajo/ai nuk mund të zotërojë më 
shumë se një mandat, të cilin e zgjedh me vullnetin e saj/tij të lirë. 

 ODIHR/OSBE më 2009 rekomandoi në mënyrë kritike se duke pasur parasysh parimet 
e barazisë dhe mosdiskriminimit, duhet rishikuar dispozita e Kodit Zgjedhor që u jep 
kryetarëve të partive politike të drejta të veçanta kandidimi. 

 Partitë dhe subjektet konkurruese duhet të propozojnë dy kandidatë më shumë sesa 
numri i mandateve në secilën prej 12 zonave zgjedhore. 
 

4% 
6% 

15% 

7% 6% 7% 

16% 

29% 

26% 

1991 1992 1996 1997 2001 2005 2009 2013 2017 

PËRFAQËSIMI I GRAVE DEPUTETE NË PARLAMENT 1991-2017 
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NDARJA E MANDATEVE NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE 

 Pas përfundimit të llogaritjes së rezultatit KQZ përllogarit shpërndarjen e mandateve 
për kandidatët fitues për secilin subjekt.  

 Shpërndarja e mandateve fillon me rend zbritës, në bazë të renditjes së tyre në listën 
e dorëzuar, duke filluar nga numri rendor një, si dhe numrit të votës parapëlqyese të 
secilit kandidat bazuar në procedurat dhe kriteret vijuese.  

 Në fillim përfitojnë mandat kandidatët që kanë marrë një numër votash parapëlqyese 
më të madh se herësi që del nga pjesëtimi i numrit të votave të subjektit me numrin e 
mandateve të fituara nga subjekti.  

 Në çdo rast, herësi nuk mund të jetë më shumë se 10 000 vota. Në rast se herësi që 
përftohet nga pjesëtimi është një numër me mbetje dhjetore, si herës merret numri i 
plotë më i afërt.  

 Kandidatët me numrin më të lartë të votave parapëlqyese se herësi, zëvendësojnë 
me radhë kandidatët në listë, që mund të kishin përfituar mandate, të cilët kanë 
numrin më të vogël të votave parapëlqyese. 

 Ky rregull nuk zbatohet nëse kandidati me më pak vota i përket gjinisë më pak të 
përfaqësuar. Në këtë rast zëvendësimi kalon te kandidati tjetër i renditur menjëherë 
më lart me numër votash deri në shterimin e listës sipas të njëjtave kritere.  

 
 

VËZHGUES NË ZGJEDHJE 

Kodi Zgjedhor i njeh të drejtën e caktimit të vëzhguesve në zgjedhje: 
 

 Çdo partie politike të regjistruar në KQZ; 
 Çdo kandidati të propozuar nga zgjedhësit; 
 Çdo subjekti zgjedhor të regjistruar në KQZ; 
 Çdo organizate joqeveritare të regjistruar në KQZ; 
 Çdo organizate ndërkombëtare të regjistruar në KQZ 

 
Vëzhguesit e subjekteve në 
zgjedhje kanë të drejtë të marrin 
kopje të dokumentacionit 
zgjedhor, përfshirë kopje të 
procesverbaleve dhe rezultateve 
finale të zgjedhjeve. 
 

Media ka të drejtë dhe akses të 
plotë të monitorojë të gjithë 
procesin dhe të raportojë mbi 
nivelin e jetësimit të standardeve 
të tyre. 
 

Media duhet të jetë e paanshme 
dhe e balancuar në informim.  
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KOLEGJI ZGJEDHOR 

 
Kolegji Zgjedhor është organi më i lartë gjyqësor përgjegjës për shqyrtimin dhe 
vendimmarrjen lidhur me çështjet zgjedhore.  
 
Kolegji është krijuar me ndryshimet në Kodin Zgjedhor të vitit 2003 dhe ka funksionuar në 
zgjedhjet parlamentare e vitit 2005, 2009, 2013 dhe 2017. 
 

 Kolegji Zgjedhor përbëhet nga 8 gjyqtarë të përzgjedhur me short nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, nga radhët e gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses, me vendim të formës së 

prerë, procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve (vetingun).  

 Ata zgjidhen nga gjykatat e shkallës së parë, gjykatat e apelit, gjykatat administrative 

të shkallës së parë dhe Gjykata Administrative e Apelit Tiranë. Përjashtohen nga 

shorti gjyqtarët e Gjykatës kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit. 

 Mandati i Kolegjit Zgjedhor është 4 vjet (sa legjislatura parlamentare) dhe anëtarët e 

tij gëzojnë imunitet të veçantë lidhur me hetimin, transferimin dhe sistemin e 

karrierës 

 Kolegji Zgjedhor do të vijojë të jetë vendimmarrës edhe në zgjedhjet parlamentare të 

vitit 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pas ceremonisë së betimit të anëtarëve të rinj të Kolegjit Zgjedhor përpara KLGJ-së (2020) 
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ZGJEDHJET LOKALE 1992-2019 

Zgjedhjet lokale janë zhvilluar për herë të parë në korrik 1992. Prej atëherë janë zhvilluar 8 

procese zgjedhore të zgjedhjeve lokale në nivel kombëtar. Mandatet e qeverisjes lokale kanë 

ndryshuar nga 4 vite (1992-2000 dhe pas 2008) në 3 vite (2000-2008). Gjithashtu kanë 

ndryshuar edhe institucionet e qeverisjes lokale që zgjidhen direkt ose indirekt në ditën e 

votimit. Prej vitit 2014 ndarja e re territoriale nuk ka më komuna, ndaj votohet vetëm për 

kryetarin e bashkisë dhe këshillin bashkiak. 

 

TË DHËNAT E ZGJEDHJEVE LOKALE 1992-2019 
 

ZGJEDHJ
E 

MANDATI ZGJEDHJE DIREKT ZGJEDHJE INDIREKT 

1992 4 VITE Kryetari i bashkisë dhe komunës Këshilli Bashkiak dhe i Komunës 

1996 4 VITE Kryetari i bashkisë dhe komunës Këshilli Bashkiak dhe i Komunës 

2000 3 VITE Kryetari i bashkisë, i komunës, 
i minibashkisë (TR) 

Këshilli Bashkiak, i Komunës dhe 
Minibashkisë (TR) 

2003 3 VITE Kryetari i bashkisë, i komunës, 
i minibashkisë (TR) 

Këshilli Bashkiak, i Komunës dhe 
Minibashkisë (TR) 

2007 3 VITE Kryetari i bashkisë, i komunës, 
i minibashkisë (TR) 

Këshilli Bashkiak, i Komunës dhe 
Minibashkisë (TR) 

2011 4 VITE Kryetari i bashkisë, i komunës, 
i minibashkisë (TR) 

Këshilli Bashkiak, i Komunës dhe 
Minibashkisë (TR) 

2015 4 VITE Kryetari i bashkisë Këshilli Bashkiak 

2019 4 VITE Kryetari i bashkisë Këshilli Bashkiak 

 

 

VOTA PROPORCIONALE E PARTIVE NË ZGJEDHJET LOKALE 

Tabela paraqet votën në proporcional kombëtar në zgjedhjet vendore 1992-2019.  

 Zgjedhjet e fundit lokale janë bojkotuar nga partitë e opozitës, për pasojë nuk 
përbëjnë burim reference në rezultatet zgjedhore, ndërsa Lëvizja Socialiste për 
Integrim konkurroi për herë të parë më 2007 dhe Fryma e Re Demokratike më 2015. 

 Në Shqipëri zgjedhjet lokale zhvillohen në të njëjtën ditë në nivel kombëtar. Nga 
mënyra sesi zhvillohet fushata elektorale dhe organizimi i tyre zgjedhjet lokale 
ngjasojnë me zgjedhjet politike parlamentare. 

 Sistemi mazhoritar i votimit për kryetarët e bashkive vijon të jetë me një raund që 
prej vitit 2003. 
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REZULTATET NË PROPORCIONAL PËR PARTITË – ZGJEDHJET LOKALE -1992-2019 
 

PARTITË 1992 1996 2000 2003 2007 2011 2015 2019 

PS 530.885 440.685 579.806 408.781 305.582 432.823 402.709 564.679 

PD 555.395 741.682 452.052 382.703 271.705 330.950 317.620 0 

LSI 0 0 0 0 121.172 117.707 259.934 0 

PDIU 0 0 0 0 15.523 63.426 59.701 0 

PR 43.903 49.398 36.591 39.818 75.730 73.806 53.784 0 

FRD 0 0 0 0 0 0 29.984 8.630 

PSD 55.947 43.761 95.736 62.743 52.194 43.828 22.320 27.422 

PDK 10.375 12.650 31.447 18.708 58.484 47.930 20.271 0 

PBDNJ 55.253 33.002 30.757 32.702 49.730 40.730 14.771 0 

 

 

PJESËMARRJA NË ZGJEDHJET LOKALE  

(1992-2019) 

Pjesëmarrja në zgjedhjet lokale ka diferencë me 
pjesëmarrjet në zgjedhjet parlamentare. 
Pjesëmarrja më e lartë është shënuar më 1992 
(70%) dhe më e ulët më 2019 (22%).  

Zgjedhjet e vitit 2019 janë bojkotuar nga partitë 
e opozitës.  

 

 

 

 

 

 

ZGJEDHJET 
LOKALE 

PJESËMARRJA 
NË % 

1992 70,7 

1996 58,5 

2000 50,7 

2003 45,7 

2007 46,3 

2011 50,9 

2015 47,3 

2019 22,9 
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PARTITË POLITIKE? LEGJISLACIONI DHE TIPARET KRYESORE 

 

 

 

KUSHTETUTA E VITIT 1998 (neni 9) 

 “Partitë politike krijohen lirisht. Organizimi i tyre duhet të përputhet me parimet 

demokratike”.  

 “Partitë politike dhe organizatat e tjera, programet dhe veprimtaria e të cilave 

mbështeten në metoda totalitariste, që nxitin e përkrahin urrejtjen racore, fetare, 

krahinore ose etnike, që përdorin dhunën për marrjen e pushtetit ose për të 

ndikuar në politikën shtetërore, si edhe ato me karakter të fshehtë janë të 

ndaluara, sipas ligjit”.  

 “Burimet financiare të partive, si dhe shpenzimet e tyre bëhen kurdoherë 

publike”.  

 Gjykata Kushtetuese vendos mbi “kushtetutshmërinë e partive dhe të 

organizatave të tjera politike, si dhe të veprimtarisë së tyre, sipas nenit 9 të kësaj 

Kushtetute”,  

 Kushtetuta i njeh të drejtën “partive politike dhe organizatave të tjera” të 

ankohen ne Gjykatën Kushtetuese. 

 

 

 

       LEGJISLACIONI MBI PARTITË (2000, 2010, 2020) 

 Partitë duhet të kenë program, status dhe struktura; 

 Partitë veprojnë sipas ligjit mbi partitë politike; 

 Krijimi i një partie politike kërkon 3,000 nënshkrime; 

 Partitë miratohen nga Gjykata e Faktit, rrethi i Tiranës; 

 Partitë financohen nga shteti (buxheti për partitë parlamentare dhe ato me mbi 1% të 

votave), nga anëtarësia (kuotat) dhe nga donacionet private; 

 Financimet private deklarohen rregullisht në KQZ; 

 Kontrolli i Lartë i Shtetit ka të drejtë kontrolli mbi pjesën financiare të partive; 

 Partitë parlamentare përfitojnë seli falas nga shteti; 

 Në Shqipëri nuk lejohen partitë etnike dhe lokale. 
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PRAKTIKA NDËRKOMBËTARE: KROACIA, SLLOVENIA, 
HOLLANDA, ESTONIA 

Sistemet zgjedhore dhe specifika që lidhen me zgjedhjet (pragu elektoral, formula e ndarjes 
së mandateve, kuotat për minoritetin apo kuotat gjinore, zonat elektorale, etj), ndryshojnë 
nga vendi në vend, bazuar në traditën, nevojat, përbërjen dhe objektivin e shteteve të 
ndryshme.  

 

Për efekt studimi dhe informimi janë marrë si referencë katër shtete evropiane, dy vende 
rajonale të suksesshme, Sllovenia dhe Kroacia, një vend me traditë pozitive si Hollanda dhe 
një vend ish komunist i suksesshëm në tranzicion, Estonia.  

SHTETI 
Numri i 

deputetëve 
Sistemi i zgjedhjeve Zona 

Pragu 
elektoral 

Pjesëmarrje 
në zgjedhje 

Formula për 
mandatet 

HOLLANDË 150 
Proporcional,  
listë e hapur 

20 0.67% 81.93% D'Hondt 

KROACI 151 
Proporcional,  
listë e hapur 

10 5% 52.59% D'Hondt 

ESTONIA 101 
Proporcional,  
listë e hapur 

12 5% 64.23% D'Hondt 

SLLOVENIA 90 
Proporcional,  
listë e hapur 

8 4% 52.63% Droop/D’Hondt 

SHQIPËRIA 140 
Proporcional,  

listë e hapur (2/3) 
12 1% 46.76 % D'Hondt 

 

Katër vendet dhe Shqipëria kanë sistem të njëjtë zgjedhor, proporcional, me diferenca të 
vogla në kompozimin dhe funksionimin e tij. Numri i zonave zgjedhore ndryshon nga 
madhësia dhe specifika e vende, por diferencë bën pragu minimal zgjedhor, i cili luhatet nga 
0.67% në Hollandë në 5% në Kroaci apo Slloveni. Kroacia, Sllovenia, Estonia kanë kuota ose 
modele të veçanta konkurrimi për minoritetet, secili prej katër vendeve i njeh të drejtën e 
votimit të diasporës dhe ia mundëson atë, si dhe secili vend i ndan mandatet kryesisht bazuar 
në formulën D'Hondt.  

Vendet kanë pjesëmarrje të ndryshme në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe kryesisht kanë 
koalicione me 3-4 parti në qeverisje. Lidhur me kuotat gjinore shumica e vendeve në 
krahasim kanë përqindje të lartë pjesëmarrjeje të grave në politikë, pavarësisht përcaktimit 
ose jo me ligj. Vlen të theksohet se në listën e vendeve me nivelin më të lartë evropian të 
votimit elektronik është Estonia, vend në të cilin në zgjedhjet e fundit votuan online 43.8% e 
zgjedhësve, ndaj 31.7% në zgjedhjet lokale të vitit 2017. 

SHTETI Parti konkurruese 
(zgjedhjet e fundit) 

Parti 
parlamentare 

Parti në 
qeveri 

Përfaqësimi i 
grave 

Kuota 
gjinore 

 
HOLLANDË 

36 14 4 35.3% Nuk ka 

KROACI 32 8 2 18.54% 40% 

ESTONIA 10 6 3 26.73% Nuk ka 

SLLOVENIA 25 9 4 24.44% 35% 

SHQIPËRIA 18 5 1 26% 33% 
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REKOMANDIME TË OSBE/ODIHR  
PËR ZGJEDHJET 2017 DHE 2019 

 
ODIHR është organizmi kryesor në Evropë në fushën e vëzhgimit të zgjedhjeve. Ai 
bashkërendon dhe organizon dërgimin e mijëra vëzhguesve çdo vit për të vlerësuar nëse 
zgjedhjet në zonën e OSBE-së janë në përputhje me legjislacionin vendas dhe standardet 
ndërkombëtare.  
 
 ODIHR ka monitoruar çdo proces zgjedhor 

në Shqipëri prej vitit 2000; 
 

 Rekomandimet e ODIHR/OSBE janë shumë 
të rëndësishme për Shqipërinë; 
 

 Përmbushja e tyre ka qenë gjithnjë 
parakusht për progresin në procesin e 
integrimit 

 

Gjatë zgjedhjeve parlamentare 2017 dhe lokale 
2019 OSBE/ODIHR ka adresuar një numër të 
madh rekomandimesh, sipas tabelës 
bashkëngjitur. 

 

 

 

REKOMANDIMET ODIHR/OSBE 2017 DHE 2019 

 
 

REFORMA ZGJEDHORE 1/2017: Reformë gjithëpërfshirëse, harmonizim të ligjeve të 
ndryshme që kanë të bëjnë me fushatën, financimin e fushatës dhe 
median.  
1/2019: Dialog gjithëpërfshirës dhe të hapur për reformën 

BLERJA E VOTËS DHE 
HETIMET PENALE 

2/2017: Forcim i ndjekjes penale dhe fushatë sensibilizimi për blerjen 
e votës. Refuzim publik nga politikanët ndaj financimit nga individë 
me rekorde kriminale 
6/2019: Hetim të çdo akuzë për shkelje zgjedhore 

BURIMET SHTETERORE 3/2017: Ngritjen e një organi transparent monitorues ndaj 
përdorimit të burimeve shtetërore në fushatë elektorale 
2/2019: Masa kundër përdorimit të burimeve shtetërore në fushatë 

KOMISIONERË TË 
PAVARUR 

4/2017. Lejimi i emërimit të komisionerëve mbi baza jopartiake  
4/2019:Formula alternative për propozimin e komisionerëve 
zgjedhorë 

E DREJTA E VOTËS 5/2017. Heqjen e kufizimeve së drejtës së votës për personat me 
aftësi të kufizuar mendore 
10/2019: Rishikim i kufizimeve të të drejtës së votës për personat me 
aftësi të kufizuar mendore dhe për personat që nuk kanë shtetësi 
shqiptare në zgjedhjet vendore.  
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SHPIFJA + REKLAMAT 
POLITIKE 

6/2017. Dispozitat penale për shpifjen duhet të shfuqizohen 
17/2017. Shfuqizimi i nenit 84.1 të KZGJ & ndalimi i reklamave 
politike  
19/2019: Akses të medias në aktivitetet e subjekteve zgjedhore, jo 
kasetat e gatshme 
17/2019: Akses të barabartë në media të gjitha partive garuese në 
media, reklama politike, etj.  

VËZHGIMI 7/2017. Të ketë të drejta të njëjta për të gjithë vëzhguesit  
13/2017. Vëzhgim e verifikim i nënshkrimeve mbështetëse të 
kandidatëve.  

PRESIONI NDAJ 
VOTUESVE 

8/2017. Parandalimi i çdo formë presioni ndaj votuesve 
3/2019: Masa ligjore për garantimin e fshehtësisë së votës 
15/2017. Të mos ushtrohet presion mbi punonjësit publikë  
dhe mbi qytetarët 

KQZ DHE TRAJNIMET 9/2017. Trajnime dhe certifikim nga KQZ për komisionerët 
7/2019: KQZ te ofroje trajnime periodike + certifikim për 
komisionerët 
8/2019: KQZ të publikojë në kohë dhe në mënyrë sistematike të 
gjitha vendimet 

KUOTA GJINORE 10/2017. Nxitja e përfaqësimit gjinor në administrimin zgjedhor 
14/2017. Rritje e prezencës gjinore në listat e kandidimit 
13/2019: Rritje të pjesëmarrjes së barabartë të grave dhe burrave 

FINANCIMI ELEKTORAL 16/2017. Harmonizim i rregullave për financimin e fushatës, 
metodologji & verifikim 
14/2019: Rishikim ligjor për monitorim efikas të rregullave të 
financimit të partive dhe fushatave 

GJYKATAT ZGJEDHORE 5/2019: Gjykatat zgjedhore të jenë plotësisht funksionale 
20/2019: Vendimet e Kolegjit Zgjedhor të publikohen menjëherë me 
akses publik  

PAKICAT / 
PARAPLEGJIKËT 

21/2017. Lehtësim të kushteve të votimit për personat me aftësi të 
kufizuar 
9/2019: Garantimi i aksesueshmërisë në QV për personat me aftësi 
të kufizuar 
18/2017. Të ketë programe për pakicat rome dhe egjiptiane 

ANKIMIMET 19/2017. Thjeshtëzim e qartësim të procedurave të ankimimit 
20/2017. Akses dhe legjitimitet për partitë e zgjedhësit për ankimime 

AUTORITETI MEDIAVE 
AUDIOVIZIVE/BORDI I 

MEDIAS 

15/2019: AMA të jetë e pavarur dhe jashtë konfliktit të interesit 
16/2019: Të kufizohet përqendrimi i pronësisë së medias në sektorin 
e transmetimit 
18/2019: Përgjegjësitë e BMM-së duhet të përcaktohen qartë 

RREGULLIME TË TJERA 11/2017. Të mos ketë ndryshime në rregullat e votimit ditën e 
zgjedhjeve 
12/2017. Të saktësohen të dhënat për Regjistrin e Zgjedhësve 
22/2017. Procesverbali i QV + tabelat e rezultatit të kenë numrin e 
zgjedhësve 
23/2017. Plan-vendosja e VNV-ve të krijojë akses për të gjithë 
vëzhguesit 
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VLERËSIMI I MISIONIT TË OSBE/ODIHR MBI ZGJEDHJET 2000-2019 

2000 

 
Zgjedhjet shënuan progres sinjifikativ drejt arritjes së standardeve demokratike të 
zgjedhjeve 
 

2001 
Zgjedhjet shënuan përparim në krahasim me zgjedhjet e kaluara përsa i përket 
zhvillimit të fushatës, medias dhe administrimit të zgjedhjeve. 
 

2003 

Zgjedhjet për qeverisjen vendore ishin një mundësi e humbur për një përparim 
domethënës drejt përmbushjes së angazhimeve të OSBE-së dhe standardeve të tjera 
ndërkombëtare 
 

2005 

Zgjedhjet u përputhën, vetëm pjesërisht, me angazhimet e OSBE-së dhe standarde 
të tjera ndërkombëtare për zgjedhje demokratike dhe shënuan disa përparime në 
zhvillimin e zgjedhjeve në Shqipëri 
 

2007 
Zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të vitit 2007 i përmbushën vetëm 
pjesërisht angazhimet e OSBE-së dhe standarde të tjera ndërkombëtare 
 

2009 

Edhe pse përmbushën shumicën e angazhimeve ndaj OSBE-së, këto zgjedhje nuk 
realizuan plotësisht potencialin e Shqipërisë për t’iu përmbajtur standardeve më të 
larta për zgjedhje demokratike 
 

2011 
Ndërkohë që zgjedhjet ishin konkurruese dhe transparente, ato ishin tejet të 
polarizuara, me mungesë besimi ndërmjet partive politike në qeveri dhe opozitës. 
 

2013 
 

Zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit ishin konkurruese, me pjesëmarrje aktive të 
shtetasve gjatë gjithë fushatës dhe respekt të mirëfilltë për liritë themelore. 
Megjithatë, atmosfera e mosbesimit mes dy forcave kryesore politike cenoi klimën 
zgjedhore dhe vështirësoi administrimin e të gjithë procesit zgjedhor. 

 

2015 

Ndërkohë që pati mundësi të qarta zgjedhjeje midis një spektri të gjerë kandidatësh 
dhe liritë themelore të shprehjes dhe tubimit përgjithësisht u respektuan, politizimi i 
vazhdueshëm i institucioneve shtetërore e dëmtoi administrimin efektiv të procesit 
zgjedhor. 
 

2017 

Garuesit zgjedhorë ishin në gjendje të bënin lirshëm fushatë dhe liritë themelore u 
respektuan. Zbatimi i marrëveshjes politike krijoi sfida për administrimin e 
zgjedhjeve dhe rezultoi në një zbatim selektiv dhe jo të njëtrajtshëm të ligjit. 
Politizimi i vazhdueshëm i organeve dhe institucioneve të lidhura me zgjedhjet, si 
dhe akuzat e përhapura gjerësisht për blerjen e votave dhe presionin ndaj 
zgjedhësve, e ulën besimin e publikut në procesin zgjedhor.  
 

2019 
 
 

Zgjedhjet vendore të 30 qershorit u mbajtën pa e marrë shumë në konsideratë 
interesin e elektoratit. Opozita vendosi të mos marrë pjesë, kurse qeveria u tregua e 
vendosur për t’i mbajtur zgjedhjet pa opozitën. Në një klimë ngërçi dhe polarizimi 
politik, votuesit nuk patën një mundësi kuptimplotë për të zgjedhur mes disa 
opsioneve politike. Në 31 nga 61 bashki gjithsej, kandidatët për kryetarë bashkie 
garuan pa kundërshtarë. Përplasjet politike çuan në pasiguri juridike dhe shumë 
vendime të administratës zgjedhore u morën duke pasur si objektiv politik 
garantimin e mbajtjes së zgjedhjeve.  
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Publikuar në kundër të projektit “Unë marr pjesë! Zëri im, vota ime vlen”, 
i cili po realizohet nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), në partneritet me Institutin e 

Studimeve Politike (ISP) dhe Civil Rights Defenders (CRD) 
 

Mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian. 
 

Përmbajtja e dokumentit është përgjegjësi vetëm e ekipit realizues të Institutit të Studimeve 
Politike dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Europian 

 
www.isp.com.al  


