
1 
 

TIRANË 
TETOR 2021 

 

 

 

 

PROCESI ZGJEDHOR 2021:  
PËR STANDARDE MË TË LARTA, 

TRANSPARENCË DHE INTEGRITET 
 

“Monitoring the 2021 Parliamentary Elections in Albania” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANAR 2021-TETOR 2021 
 

 

 



 

Monitoring the 2021 Parliamentary Elections in Albania 

2                                                 

Instituti i Studimeve Politike (ISP) është duke monitoruar KQZ dhe fushatën elektorale, 

si pjesë të angazhimit në projektin “Monitoring the 2021 Parliamentary Elections in Albania” 

  

Ky material është përgatitur me mbështetjen e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. 

Sidoqoftë, pikëpamjet e shprehura nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht politikat zyrtare të 

qeverisë britanike. 

 

 

BOTUES 

 

 

 

Instituti i Studimeve Politike 

 

 

EKIPI REALIZUES I RAPORTIT MONITORUES 

 

Drejtues i projektit 

Afrim Krasniqi 

 

Ekspertë kërkimorë 

Deshira Pasko 

Ervin Karamuço 

Doralda Tanellari 

Dorina Berdufi 

Eno Muja 

Silvana Jaupaj 

Juljana Bilbilaj 

Laurent Ymet 

 

 

 

Kopertina 

M&P Studio 

 

ISBN:978-9928-4592-9-9 

 

 

 

© Instituti i Studimeve Politike, Tiranë 2021 

 

 

 

INSTITUTI I STUDIMEVE POLITIKE 

web: www.isp.com.al 

E-mail: contactaips@isp.com.al  

Facebook: Instituti i Studimeve Politike / Institute for Political Studies 

Adresa: Rr "Luigj Gurakuqi", Shk. A, P.89 K.3, Ap 16, Tiranë 

 

https://www.facebook.com/MPcreativeagency/


 

Monitoring the 2021 Parliamentary Elections in Albania 

3                                                 

 

PËRMBAJTJA E LËNDËS 

 

1. HYRJE 

2. GJETJET KRYESORE 

3. REKOMANDIME  

4. METODOLOGJIA DHE AKTIVITETET 

 

5. KONTEKSTI POLITIK DHE RISITË E ZGJEDHJEVE PARLAMENTARE 2021 
5.1. KUADRI LIGJOR  

5.2. ADMINISTRATA ZGJEDHORE 

5.3. PËRDORIMI I TEKNOLOGJISË NË ZGJEDHJE 

5.4. REGJISTRIMI I VOTUESVE 

5.5. REGJISTRIMI I KANDIDATËVE 

5.6. FINANCIMI I FUSHATËS ZGJEDHORE  

5.7. VOTIMI I EMIGRANTËVE 

5.8. KUOTAT GJINORE:  PËRFAQËSIMI I GRAVE NË NIVELET MË TË LARTA TË 

TRANZICIONIT 

 

6. PROBLEMATIKAT NË ADMINISTRIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN TË VITIT 2021     
6.1. PROCEDURAT E VOTIMIT DHE MASAT PARANDALUESE COVID-19 

6.2. MONITORIMI I FUSHATËS ZGJEDHORE 

6.3. MIRATIMI ME VONESË I MODELIT TË FLETËS SË VOTIMIT 

6.4. MIRATIMI I AKTEVE NORMATIVE ME RËNDËSI NË PROCESIN ZGJEDHOR 

6.5. ANKIMET ZGJEDHORE 

6.6. DISA VLERËSIME PËR KAS, KRR DHE KOLEGJIN ZGJEDHOR 

 

7. PËRCEPTIMI NGA SHOQËRIA CIVILE & EKSPERTËT PËR PROCESIN DHE REFORMËN 

ZGJEDHORE 
7.1. EKSPERTËT: KOMISIONERI PËR ZGJEDHJET, STRUKTURA MË POZITIVE E KQZ 

7.2. KQZ ME TRE ORGANE, SKEPTICIZËM NGA SHOQËRIA CIVILE DHE EKSPERTËT 

7.3. MBI NDIKIMIN E NDRYSHIMEVE KUSHTETUESE DHE NË KODIN ZGJEDHOR 

7.4. MBI IMPAKTIN E REZULTATEVE TEK LEGJISLACIONI MBI PARTITË 

7.5. MBI BAZËN LIGJORE DHE VENDIMMARRJET E KQZ/KOLEGJIT ZGJEDHOR 

7.6. LIDHUR ME STANDARDET E VLERËSIMIT PËR INCIDENTET DHE ANKESAT 

7.7. LIDHUR ME PËRGJEGJËSINË PËR AKTET NËNLIGJORE DHE NË NXJERRJEN E 

REZULTATIT 

7.8. REFORMA E RE ZGJEDHORE? QARTËSI DHE MBËSHTETJE PËR NDRYSHIME 

 

8. PERCETIMI I QYTETARËVE MBI KQZ, PROCESIN DHE REFORMËN ZGJEDHORE 
8.1. QYTETARËT, KRITIKË PËR STANDARDET E ZGJEDHJEVE DHE SHITBLERJEN E VOTËS 

8.2. VLERËSIMI QYTETAR PËR PËRFORMANCËN E KQZ  

8.3. MBI PËRGJEGJËSINË E INFORMIMIT TË QYTETARËVE NGA KQZ 

8.4. MBI NIVELIN E INFORMIMIT MBI VOTËN PARAPËLQYESE 

8.5. MBI NJOHJEN NGA QYTETARËT TË STRUKTURAVE PËRBËRËSE NË KQZ 

8.6. MBI LEGJITIMITETIN DHE BESUESHMËRINË E MË TË VOTUARVE 

8.7. MBI PRIORITETET E REFORMËS SË RE ZGJEDHORE 

8.8. MBI VLERËSIMIN E INSTITUCIONEVE NË PROCESIN ZGJEDHOR 2021 

 



 

Monitoring the 2021 Parliamentary Elections in Albania 

4                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. HYRJE 
 

Instituti i Studimeve Politike (ISP) me mbështetjen nga qeveria e Mbretërisë së 

Bashkuar përmes ambasadës britanike në Tiranë gjatë periudhës janar 2021-tetor 

2021 realizoi projektin “Monitoring the 2021 Parliamentary Elections in Albania”. 

Qëllimi kryesor i projektit ishte nxitja e zbatimit më të mirë të standardeve zgjedhore 

në zgjedhjet parlamentare 2021, rritja e transparencës dhe adresimi i 

informacioneve për zgjedhësit dhe rekomandimeve për institucionet përgjegjëse.  

 

Zgjedhjet parlamentare 2021 u zhvilluan mbi bazën e Kodit Zgjedhor, si dhe 

reflektuan ndryshimet kushtetuese të korrikut 2020, si dhe ndryshimet ligjore 

pasuese në korrik dhe në tetor 2020. Procesi zgjedhor pati disa risi dhe elementë 

eksperimentalë si: mënyra e administrimit zgjedhor (krijimi i KQZ nga tri institucione 

përbërëse, të pavarura nga njëra tjetra), aplikimi i listës së hapur me një prag të 

lartë votash, aplikimi i votës preferenciale dhe i pragut elektoral 1%, aplikimi i 

pjesshëm i votimit elektronik, etj.  

 

Bazuar në këto ndryshime dhe risi strukturore dhe ligjore, monitorimi i procesit 

zgjedhor synoi të adresojë çështjet prioritare publike përmes një sistemi “alert”, 

përmes të cilit ISP adresoi infografikë, deklarime, rekomandime apo video 

informuese e sensibilizuese ndaj KQZ dhe organeve të tjera të përfshira në procesin 

zgjedhor. Praktika e sistemit “alert” ishte unike në përvojën e deritanishme të 

monitorimeve zgjedhore dhe një mekanizëm, i cili në kushtet e rritjes së rolit të 

medias sociale në informimin publik, rezultoi efektiv dhe në tërësi u shoqërua me 

reagime pozitive nga institucionet përgjegjëse. 

 

Stafi realizues i projektit përbëhej nga juristë të njohur, ekspertë të zgjedhjeve, të 

cilët kanë pasur përvojë të gjatë profesionale edhe në administrimin zgjedhor në 

4-5 zgjedhjet e fundit parlamentare dhe në monitorimin e proceseve zgjedhore. 

Pjesë e stafit ishin edhe ekspertë të komunikimit publik, si dhe stafi mbështetës 

administrativ i ISP, me përvojë në aktivitete të njëjta në zgjedhjet e mëparshme. 

Stafi realizoi një volum të madh pune në aspektin teknik, por edhe përmes 

prodhimit të materialeve cilësore informuese e sensibilizuese për publikun, 

adresimin e rekomandimeve të shumta për institucionet, prezantimin e 

vlerësimeve dhe sugjerimeve në nivele të larta, si në takime online me Presidentin 
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e Republikës dhe në katër seanca konsultimi të Komisionierit Shtetëror të 

Zgjedhjeve me shoqërinë civile. Përfaqësues të ISP morën pjesë në debatet 

kryesore televizive, si dhe ishin pjesë e axhendës në takimet e zhvilluara në kuadër 

të zgjedhjeve me misionet ndërkombëtare monitoruese, përfshirë misionin e 

ODIHR/OSBE.  

 

Gjetjet e këtij raporti dhe rekomandimet e ekspertëve të ISP do të vijojnë të 

mbeten pjesë e angazhimit të ISP edhe pas përfundimit të projektit, duke ndjekur 

shqyrtimin e tyre nga komisioni i ardhshëm i reformës zgjedhore në parlament, si 

dhe në aktivitetet vendimmarrëse të KQZ, të Prokurorisë dhe të organeve të tjera, 

përfshirë edhe atë të partive politike në të ardhmen.  

 

ISP falënderon stafin e ambasadës së UK në Shqipëri për komunikimin profesional 

dhe efektiv, falënderon Komisionerin Shtetëror për bashkëpunimin, median për 

hapësirën e ofruar, si dhe kolegët e shoqërisë civile, që morën pjesë në aktivitetet 

tona dhe iu përgjigjën pozitivisht edhe pyetësorit të zhvilluar nga ISP lidhur me 

performancën dhe standardet zgjedhore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GJETJET KRYESORE 
 

❖ Zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021 u zhvilluan mbi bazën e një 

legjislacioni të ri kushtetues dhe zgjedhor, miratimi i të cilit në mënyrë të njëanshme 

dhe vetëm disa muaj përpara nisjes së periudhës parazgjedhore, përcaktoi rolin e 

institucioneve të administrimit zgjedhor, të subjekteve konkurruese elektorale, të 

kandidatëve dhe të institucioneve të përfshira në procesin zgjedhor. Vlerësimet 

pozitive për marrëveshjen e qershorit 2020 u shoqëruan me vlerësime kritike për 

ndryshimet kushtetuese të korrikut 2020, gjë që tregon se baza ligjore nuk ishte e 

plotë, konsensuale dhe e qartë për zgjedhësit dhe palët konkurruese.  
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❖ Si ekspertët ashtu edhe qytetarët janë kritikë për rolin dhe punën e kryer 

nga Qeveria, Presidenti dhe partitë politike në zgjedhje, ndërsa institucionet më të 

vlerësuara shihen ambasadorët/përfaqësuesit ndërkombëtarë, media dhe 

shoqëria civile. Vlerësime të dukshme kritike mori Komiteti i Ekspertëve për COVID-

19, ndërkohë që vlerësime mesatare ose kritike në raport me pritshmëritë morën 

edhe strukturat ndihmëse të zgjedhjeve, DAP, Policia, SPAK, KLSH, Prokuroria, etj. 

 

❖ KQZ vlerësohet pozitivisht për fushatën informuese për qytetarët dhe 

përpjekjen për transparencë, por kritikohet për performancën në vendimmarrje, 

sidomos në trajtimin e ankesave, të rekomandimeve, të procedurave, si dhe në 

vonesat për aktet nënligjore dhe nxjerrjen e rezultateve. KQZ vonoi në përcaktimin 

e qartë të rregullave të shkruara për disa prej problematikave, të cilat reflektuan 

impakt negativ në standardet e procesit zgjedhor.  

 

❖ Aplikimi i votës së parapëlqyer u shoqërua me paqartësi lidhur me listat e 

kandidatëve, mbi numrin e kandidatëve, mbi raportin midis kandidatëve të 

subjekteve politike dhe kandidatëve të pavarur, si dhe mbi formulën e llogaritjes 

së mandateve përpara shpalljes dhe pas shpalljes së rezultatit përfundimtar të 

zgjedhjeve.  Sipas pyetësorit, produkti i aplikimit të votës së parapëlqyer shihet nga 

ekspertët dhe shoqëria civile me vlerësim kritik. Vetëm 12% mendojnë se ai arriti të 

ofrojë rritje të demokracisë përfaqësuese dhe më shumë garë demokratike. 

 

❖ Kompozimi i ri i KQZ me tre organe drejtuese, të pavarura dhe të prirura për 

të zgjeruar kompetencat e tyre të veprimit, krijoi konfuzion, vonoi vendimmarrjen 

në vendimet më të rëndësishme, u shoqërua me standarde të dyfishta në 

interpretimet ligjore, si dhe rezultoi jo efektiv në synimin për rritjen e transparencës, 

të besimit dhe të standardeve zgjedhore. Shpejtësia në krijimin e tyre dhe koha e 

shkurtër nga krijimi në nisjen e periudhës 4 mujore monitoruese paraelektorale, 

dobësoi kapacitetet e tyre për miratimin në kohë dhe cilësi të akteve të 

brendshme rregullatore dhe të akteve nënligjore. Votimi në vija ndarëse politike 

në dy prej niveleve të KQZ vuri në diskutim edhe integritetin profesional. 

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve rezultoi organi më i vlerësuar në perceptimin e 

publikut dhe të ekspertëve(60%), ndërkohë që dy strukturat e tjera të KQZ, KAS 

dhe Rregullatori kanë kuota të dukshme kritike. Raportet të njëjta ndan si vlerësimi 

për pavarësinë, për integritetin dhe për profesionalizmin në vendimmarrje. 

 

❖ E drejta kushtetuese e votës për zgjedhësit e sëmurë, ata të karantinuar 

apo të kufizuar për shkak të COVID-19, nuk u respektua. KQZ nuk arriti të miratojë 

në kohë akte që mundësonin votën e tyre, ndërkohë qenë Shqipëri nuk u zbatuan 

praktika të njëjta me vendet e tjera, përfshirë ato fqinje, për votime në më shumë 

se një ditë, për të mundësuar votën e çdo qytetari me të drejtë vote. Aktet për 

masat në kuadër të COVID dolën vonë dhe ishin në kontrast me mundësitë reale 

të zbatimit të tyre. 
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❖ E drejta kushtetuese e votës së shqiptarëve me banim të përkohshëm jashtë 

vendit gjithashtu nuk u jetësua. Premtimi politik dhe përgjegjësia e KQZ për të 

nxjerrë akte nënligjore që mundësonin këtë të drejtë, dështuan. KQZ iu largua 

përgjegjësisë së tij ligjor duke e trajtuar këtë problematikë si çështje të vullnetit 

politik dhe të konsensusit politik.  

 

❖ Në kushtet e kufizimeve të COVID-19 KQZ arriti të përshtatë infrastrukturën 

e vet funksionale, duke zhvilluar mbledhje online dhe duke krijuar një sistem 

informimi paraprak të medias, publikut dhe shoqërisë civile. Kjo përpjekje meriton 

vlerësim dhe ndihmoi në rritjen e transparencës për aktet në shqyrtim dhe të 

aksesit për ndjekjen e mbledhjeve / vendimmarrjeve. 

 

❖ Komisioni Rregullator, me gjithë përpjekjet ligjore dhe institucionale, rezulton 

se nuk arriti të krijojë një staturë të qenësishme jetike për procesin zgjedhor, duke 

mos krijuar një impakt të drejtpërdrejt të rëndësisë së tij në procesin zgjedhor. Roli 

i këtij komisioni mbeti në planin dytësor dhe në shumë raste i parëndësishëm. Kjo 

strukturë anashkaloi përgjegjësitë dhe kompetencat e saj thelbësore në momente 

mjaft delikate të procedurave zgjedhore (rasti i miratimit të formatit të fletëve të 

votimit), duke rrezikuar shtyrjen e afatit të zgjedhjeve. Natyra e funksionimit të saj 

kishte ekuilibrime të vendosura mbi interesa politike, të cilat krijuan një status qou 

në aktivitetin e saj. Ne disa raste aktet normative për procese të rëndësishme u 

miratuan me shumë vonesë (rregullat për mënyrën e raportimit financiar të 

subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve 

të tyre gjatë fushatës zgjedhore), duke humbur efektivitetin e qëllimit të miratimit 

të rregullave. 

 

❖ Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve (KAS) dështoi në krijimin e standarde 

të larta në ushtrimin e përgjegjësive të tij kryesore, sidomos në çështjet që kishin të 

bënin me përdorimin e burimeve shtetërore në fushatën elektorale, shkeljen e 

Kodit Zgjedhor nga disa institucione, subjekte dhe kandidatë apo denoncime të 

tjera të ardhura nga publiku. KAS bëri interpretime të ndryshme nga fryma e Kodit 

Zgjedhor, mori vendime demotivuese për denoncimet publike, duke evituar 

sanksionet dhe nxitur kështu praktika abuzuese me burimet shtetërore, - një kritikë 

thelbësore në raportin final të ODIHR/OSBE mbi zgjedhjet. Në KAS, relatori 

deklaronte në seancë publike vetëm rezultatin e vendimit, ndërkohë që ai e 

mbajti të mbyllur debatin e anëtarëve në lidhje me çështjet objekt shqyrtimi.  

 

❖ Kolegji Zgjedhor nuk arriti të përmirësojë standardet dhe të ndikojë në rritjen 

e besimit tek procesi dhe tek integriteti i tij. Kolegji aplikoi vendime standarde, duke 

evituar hetime të thelluara dhe profesionale, si dhe në argumentimin e 

vendimeve, më shumë u bazua tek konsideratat politike dhe institucionale, sesa 

në dispozitat konkrete ligjore. Kolegji publikoi vendimet e tij, një zhvillim ky pozitiv, 

por nuk arriti të përmbushë pritshmëritë publike, sidomos kur trupa e re ishte 

produkt i vettingut të suksesshëm në drejtësi. 
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❖ Institucione të tjera të lidhura me zgjedhjet, si SPAK dhe Prokuroria, me gjithë 

fushatën paralajmëruese dhe deklarimet për hetime, në tërësi mbeten larg 

pritshmërive që garantojnë parimin, “të gjithë të barabartë përpara ligjit” dhe 

“çdo shkelje/shkelës i Kodit Zgjedhor do të përballet me ligjin”. Numri i rasteve të 

hetuara dhe të proceduara është shumë më i vogël, sesa numri i rasteve të 

denoncuara dhe me ndikim në procesin zgjedhor.  

 

❖ KQZ dhe as organet e drejtësisë nuk arritën t’i japin përgjigje zyrtare 

hetimeve mbi skandalin e patronazhistëve, për përdorimin e burimeve shtetërore 

në fushatë apo për praktika abuzive me fondet publike. Po ashtu, sistemi i hershëm 

i verifikimit të kandidatëve nuk rezultoi efektiv në periudhën përpara votimit, kjo 

edhe për shkak të mungesës së vullnetit praktik të partive politike për jetësimin e 

tij. 

 

❖ Struktura me ndikim në proces, si DAP, Policia e Shtetit, FA, etj, rezultoi se 

nuk patën një sistem parandalimi të rasteve të cenimit të legjislacionit zgjedhor 

dhe më shumë u investuan në menaxhimin e incidenteve dhe kritikave sesa në 

parandalimin e burimit të krijimit të tyre. Në raportet e tyre pas zgjedhore nuk 

reflektohet asnjë shenjë e pranimit të përgjegjësive, pavarësisht se nevojat, sfidat 

dhe standardet që kërkon Shqipëria janë shumë më të mëdha sesa, ato që u 

ofruan prej tyre në këto zgjedhje. 

 

 

 

 

3. REKOMANDIME  
 

❖ Krahas rekomandimeve të ODIHR/OSBE, dy vendime të Gjykatës 

Kushtetuese (praktika rreth votës parapëlqyese dhe për kandidatët e pavarur), si 

dhe opinioni i dhjetorit 2020 i Komisionit të Venecias me sugjerimet përkatëse, do 

të duhet të jenë prioriteti kryesor i reformës së ardhshme zgjedhore. Përvoja e vitit 

2020 tregon se vetëm një reformë e hershme, e hapur, gjithëpërfshirëse, 

transparente dhe me legjitimitet kushtetues mund të ketë impakt pozitiv në 

standardet zgjedhore. 

 

❖ Midis qytetarëve dhe ekspertëve ka një unanimitet lidhur me prioritetet e 

reformës së ardhshme zgjedhore: mbi 84% e ekspertëve dhe 81% të qytetarëve 

mbështesin depolitizimin e komisioneve zgjedhore, mbi 88% e ekspertëve dhe 85% 

e qytetarëve mbështetësin numërimin dhe votimin elektronik, mbi 97% e 

qytetarëve dhe  85% e ekspertëve mbështesin deklarimin përpara votimit të 

burimeve të financimit, mbi 93% e qytetarëve dhe 74% e ekspertëve mbështesin 

përfshirjen dhe jetësimin e votës së diasporës, mbi 87% e qytetarëve dhe 84% e 

ekspertëve mbështesin riformatimin e KQZ dhe të rolit të tij në zgjedhje, si dhe mbi 

86% e qytetarëve janë hapjes së plotë të listave dhe të sistemit të votës së 

parapëlqyer pa prag dhe kushtëzime. 
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❖ KQZ ka nevojë të rishikojë bazën ligjore të funksionit, përfshirë 

mirëpërcaktimin e kompetencave, përgjegjësive, hierarkisë funksionale, afateve 

dhe mekanizmave të transparencës dhe llogaridhënies për secilën nga strukturat 

përbërëse. KQZ duhet të forcojë elementët e pavarësisë, depolitizimit të plotë dhe 

të integritet në emërimin, zgjedhjen dhe më pas, vendimmarrjen e anëtarëve të 

tij. ISP mbështet rishikimin e formulës për KQZ, për forcimin e institucionit të 

Komisionerit Shtetëror dhe për reduktimin e strukturave të tjera. 

 

❖ KQZ, në çdo rast, duhet të miratojë një udhëzues/komentar mbi termat e 

Kodit Zgjedhor dhe administrimit zgjedhor, mbi leximin ligjor të dispozitave, afateve 

dhe elementëve teknikë që burojnë nga Kodi, mbi formën e votimit, fletën e 

votimit dhe detaje të tjera, të cilat u konstatuan problematike dhe burim konflikti 

institucional e politik edhe në këto zgjedhje. KQZ për të shmangur numrin e lartë 

të votave të pavlefshme, duhet të zgjerojë në kohë rrugët e komunikimit me 

qytetarët për edukimin e tyre në lidhje me procedurat e votimit. 

 

❖ KQZ duhet të miratojë planin e veprimit për zgjedhjet, afatet konkrete, 

strukturat brenda KQZ-së, përgjegjëse për hartimin/realizimin dhe miratimin e tyre, 

për t’i shërbyer vetëkontrollit për realizimin e objektivave dhe orientimit të 

subjekteve zgjedhore, vëzhguesve vendas dhe të huaj etj. 

 

❖ KQZ/KAS duhet të miratojë rregulla të qarta dhe kritere të matshme për 

vlerësimin e masës së shkeljeve, për të bërë të mundur që me një hetim të 

gjithanshëm dhe të plotë, vlerësimi i “masës së shkeljes”, dhe “masës së ndikimit të 

shkeljes në ndarjen e mandateve” të mos ngelet subjektiv. ISP mendon se duhet 

të marrë fund praktika e shqyrtimit të ankimeve në rrugë administrative në mënyrë 

formale. Rregullorja për organizimin dhe funksionimin e KAS ka vetëm përsëritje të 

dispozitave ligjore. 

 

❖ Praktika e rolit, përbërjes dhe vendimmarrjes së Kolegjit Zgjedhor nuk është 

ende garanci për dhënien e drejtësisë në standardet që meriton një vend aspirues 

për anëtarësim në BE. Përfshirja në dispozita të Kodit të Kolegjit dhe të Gjykatës 

Administrative, kufizimi i të drejtave për ankimim për kandidatë në listat e partive 

apo subjekte të treta, si dhe mënyra sipërfaqësore e hetimit administrativ dhe e 

vendimmarrjes në Kolegj, do të duhej të jenë pjesë të diskutimit dhe të 

vendimmarrjes në reformën e re zgjedhore. 

 

❖ KQZ mund e duhet të bëjë shumë më tepër për të jetuar parimin e nenit 9 

të Kushtetutës së RSH, lidhur me financimin dhe shpenzimet e partive politike. Asnjë 

praktikë teknike dhe alibi administrative nuk mund të jetë pengesë që partitë të 

jenë transparente, që të ndalohet financimi informal i fushatave elektorale dhe 

që aktet ligjore dhe nënligjore të mos i kundërvihen parimit thelbësor kushtetues. 
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❖ KQZ, DAP dhe institucionet përgjegjëse duhet të përcaktojnë në kohë dhe 

bashkëveprim, hierarkinë e zyrtarëve, sidomos të drejtuesve të enteve publike, për 

papajtueshmëri me pozitën e kandidimit dhe të angazhimit në zgjedhje.  

 

❖ KQZ, bazuar në përvojën e vitit 2021, duhet të iniciojë rishikimin e bazës 

ligjore për plotësimin e të gjithë hapësirave të interpretueshme, lidhur me 

plotësimin e legjislacionit për jetësimin e ndalimit të përdorimit të burimeve 

shtetërore në fushatë elektorale dhe për përkufizim më të qartë të dallimit midis 

veprimtarive shtetërore dhe atyre me karakter partiak dhe elektoral. KQZ duhet të 

marrë masat e nevojshme për ngritjen dhe përgatitjen profesionale në kohë të 

njësisë së monitoruesve për përmbushjen nga subjektet zgjedhore të detyrimeve 

në lidhje me financimin e fushatës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGJIA DHE AKTIVITETET 

 

 

Projekti “Monitoring the 2021 Parliamentary Elections in Albania” u bazua: 

 

• në aktivitet kërkimor (analiza e bazës ligjore dhe analiza e akteve ligjore të KQZ/KAS) 

• në aktivitete sensibilizuese (sistemi “alert”, emisione në TV, video spote dhe 

infografikë) 

• në monitorimin aktiv (monitorimi i KQZ, fushatës, Kolegjit Zgjedhor, kuotave gjinore) 

• në zgjerimin e netëork-ut me fokus të njëjtë (bashkëpunimi me shoqërinë civile) 

• në anketimin me ekspertë dhe qytetarë (pyetësor mbi vlerësimin e standardeve 

zgjedhore) 

• në ofrimin e rekomandimeve (rekomandime gjatë fazës së projektit dhe në mbyllje të 

tij) 

 

 

ISP bashkëpunoi me KQZ (Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve) duke qenë 

vazhdimisht në komunikim institucional dhe pjesë e takimeve këshillimore të 

zhvilluara nga KQZ me shoqërinë civile. ISP mori pjesë në të gjitha takimet e 

organizuara nga KQZ, si dhe pati korrespodencë të rregullt lidhur me aktet e KQZ 

dhe problematikat e ngritura në kuadër të projektit.  
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❖ Aktiviteti kërkimor  
 

ISP analizoi bazën legjislative për zgjedhjet, Kodin Zgjedhor dhe aktet e tjera ligjore 

e nënligjore në fuqi, duke identifikuar aktet nënligjore që KQZ dhe institucionet e 

tjera shtetërore dhe të pavarura duhet të miratojnë përpara dhe gjatë procesit 

zgjedhor. Database me aktet nënligjore u shoqërua me afatet kohore për 

miratimin, organin përgjegjës dhe për rastet e mosrespektimit të afatit dhe 

përgjegjësive, rekomandim konkret tek institucioni përgjegjës për nxjerrjen e 

akteve.  

 

Tabela e plotë me aktet nënligjore që KQZ dhe organet e tjera përgjegjëse që duhet t’i 

miratonin, është pjesë e dokumentacionit të projektit hartuar nga ekspertët e ISP, duke 

specifikuar aktet e miratuara dhe ato të pamiratuara, afatet kohore të shqyrtimit dhe 

diskordancat midis afatit kohor ligjor dhe periudhës së miratimit, referimi konkret në Kodin 

Zgjedhor dhe mënyra sesi ISP e ka ndjekur rast pas rasti aktin përmes sistemit “alert”, 

deklarimeve publike, adresimin direkt në takimet me KQZ apo në forma të tjera të 

parashikuar në projekt. KQZ në zgjedhjet e datës 25 Prill nuk miratoi një plan veprimi ku të 

përcaktoheshin aktet/veprimet konkrete,  struktura përgjegjese per hartimin dhe miratimin, 

afatin dhe dispozitën ligjore deleguese per nxjerrjen e aktit apo veprimit. 

 

Ekspertët e ISP zhvilluan kërkime të thelluara lidhur me bazën ligjore në evoluim 

lidhur me situatën e COVID në Shqipëri, lidhur me legjislacionin dhe problematikën 

e votimit të emigrantëve, lidhur me “përkthimin” e Kodit Zgjedhor në tematika me 

impakt publik e politik si: formula e ndarjes së mandateve, e drejta e kandidimit të 

subjekteve, vlera e votës për cdo qark, sistemi i votës së parapëlqyer, ndryshimet 

ligjore lidhur me financimin dhe transparencën financiare, respektimi nga KQZ dhe 

subjektet i ligjit të dekriminalizimit dhe standardeve të integritetit, analiza e zonave 

të riskut dhe hartimi i një harte kombëtare paralajmëruese, respektimi dhe impakti 

i kuotave gjinore, etj. Të gjitha gjetjet e analizës gjinore lidhur me këto çështje u 

bënë publike në formën e deklarimeve, infografikëve, adresimit në institucione 

apo trajtimit në takimet institucionale.  

 

❖ Aktiviteti sensibilizues dhe informues 
 

Aktiviteti sensibilizues në kuadër të projektit përfshin disa aktivitete dhe produkte.  
 

a) Realizimi dhe publikimi i 10 videove informuese: 

• mbi aktet nënligjore 

• mbi votimin dhe fushatën në kushtet e pandemisë 

• mbi votimin e emigrantëve 

• mbi fushatën e informimit të zgjedhësve për ndryshimet ligjore 

• mbi vendimmarrjet në KQZ 

• mbi vendimmarrjet e KAS 

• mbi transparencën dhe procesin e ankimimeve 

• mbi hetimet e krimeve zgjedhore 

• mbi deklarimet dhe verifikimet e financimit gjatë fushatës elektorale 

• mbi përballjen me ligjin për abuzimet zgjedhore 
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b) Realizimi dhe publikimi i 24 infografikëve, ku paraqitej përcaktimi ligjor, 

problematika dhe rekomandimi për zgjidhje të saj: 

• Mbi subjektet zgjedhore 

• Mbi aktet për votën e diasporës 

• Mbi formulën e ndarjes së mandateve 

• Mbi aktet nënligjore të pa miratuara 

• Mbi respektimin e kuotës gjinore 

• Mbi verifikimin paraprak të kandidatëve 

• Mbi rolin e monitoruesve në zgjedhje 

• Mbi disbalancimin e numrit të kandidatëve në qarqe 

• Mbi përbërjen dhe formën e fletës së votimit 

• Mbi shpalljen e listës finale të kandidatëve në zgjedhje 

• Mbi ngritjen e Task Force për zgjedhjet 

• Mbi mungesën e rregullores për masat kufizuese 

• Mbi përllogaritjen e mandateve parlamentare 

• Mbi hetimin e shkeljeve nga KQZ dhe Prokuroria 

• Mbi konfliktin e interesit në Prokurori dhe KQZ 

• Mbi rolin e AMA dhe marketingun elektoral 

• Mbi hapësirat për reklama elektorale nga bashkitë 

• Mbi fenomenin e shitblerjes së votës 

• Mbi tarifat për votën/ verifikimin e rezultateve 

• Mbi hetimin dhe masat ligjore ndaj votuesve të shumëfishtë 

• Mbi krijimin e database për krimet zgjedhore 

• Mbi standardizimin dhe vlerësimin e raporteve monitoruese të KQZ 

• Mbi dorëheqjen e një deputeti dhe dorëheqjet e pritshme 

• Mbi impaktin e ardhshëm të vendit të Gjykatës Kushtetuese 

 

c) Emisione televizive 
 

Në funksion të projektit u realizuan 10 dalje në emisione televizive për të analizuar 

problematikat parazgjedhore, aktivitetin e KQZ, fushatën elektorale, si dhe çështje 

të ngritura nga ISP. Midis tyre ishte një speciale në TVSH, speciale në TCH, speciale 

në A2 CNN, intervista dhe debate në Vizion Plus, A2, VoA, DW, Ora News, Top 

News, etj.  

 

d) Promovimi i produkteve të projektit në mediat sociale 

 

Të gjitha publikimet e ISP, përfshirë raportet, infografikët, videot, deklarimet, 

takimet konsultative, analizat e problematikave të ndryshme, etj, u pasqyruan në 

mënyrë të përmbledhur në faqen zyrtare të ISP (www.isp.com.al), si dhe në 

median sociale, në adresë të ISP (Linkedin, facebook, tëitter dhe instagram). 

Shikueshmëria e tyre ishte 4-5 herë më i lartë sesa shifrat e përcaktuara në shkrimin 

e projektit, sukses që i dedikohet si rritjes së interesit publik për problematikat dhe 

informacionet cilësore zgjedhore, ashtu edhe besueshmërisë së publikut dhe 

medias mbi ISP, aktivitetin, gjetjet dhe vlerësimet e tij.  

 

Pas çdo publikimi të rëndësishëm ISP u ftua nga media të ndryshme të komentojë 

më shumë detaje, si dhe në çdo zhvillim të rëndësishëm politik para, gjatë dhe pas 

fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare, ISP dhe ekspertët e tij u ftuan të 

http://www.isp.com.al/
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komentojnë në media dhe të shprehin konsiderata profesionale. Në tërësi, mbi 50 

media të ndryshme, përfshirë mediat kryesore televizive në vend (TV, media print, 

por shumica media online), publikuan lajme që lidhen me projektin e ISP-së.  

 
 

e) Hartimi dhe prezantimi i raporteve periodike  

 

Gjatë projektit ISP hartoi dhe publikoi raporte periodike mbi projektin. Raportet 

përfshijnë zhvillime, gjetje dhe rekomandime në fazat e ndryshme të projektit, në 

maj 2021, qershor 2021 dhe shtator 2021. Secili raport është publikuar në faqen 

online dhe është ndarë me rrjetin e institucioneve dhe organizatave partnere. 

Raporti final përfaqëson një sintezë të përgjithshme të aktiviteteve, gjetjeve dhe 

të rekomandimeve.  
 

Fokus i gjashtë raporteve periodike ishte:  

• KQZ dhe standardet e transparencës 

• Mbi problematikat ligjore dhe institucionale në administrimin zgjedhor 

• Administrimi zgjedhor, baza ligjore dhe problematika të jetësimit 

• Monitorimi dhe analiza e vendimmarrjeve të KAS 

• Raport përmbledhës mbi vendimmarrjet e KAS dhe Kolegjit Zgjedhor 

• Raport përmbledhës mbi rolin dhe aktivitetin e KQZ 

 

 

❖ Monitorimin aktiv i KQZ 
 

Në funksion të projektit stafi i ISP bëri monitorimin aktiv të zhvillimeve para 

elektorale, gjatë dhe pas elektorale. Koncepti “aktiv” do të thotë se përveç 

monitorimit të materialeve dhe aktiviteteve publike, u përdor edhe forma e 

monitorimit indirekt përmes kërkesave për informim apo raportimeve në media 

lidhur me këto institucione, si dhe gjetjet në çdo rast u përdorën në mënyrë 

konstruktive për adresimin e tyre publik (infografikë, deklarime, media, video, etj), 

ose institucional (rekomandime për zgjidhje, ngritje të shqetësimeve dhe 

rekomandime për të ardhmen).  
 

Në monitorimin aktiv u përfshi: 

• Ngritja e KQZ dhe organizimi i ri i KQZ 

• Aktiviteti dhe vendimmarrjet e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve 

• Aktiviteti dhe vendimmarrjet e Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve 

• Aktiviteti dhe vendimmarrjet e Komisionit Rregullator 

• Aktiviteti dhe vendimmarrjet e Kolegjit Zgjedhor 

• Aktiviteti dhe vendimmarrjet e DAP, lidhur me zgjedhjet 

• Aktiviteti dhe vendimmarrjet e Prokurorisë, lidhur me zgjedhjet 

• Aktiviteti dhe vendimmarrjet e bashkive kryesore lidhur me zgjedhjet 

• Aktiviteti dhe vendimmarrjet e ministrive kryesore lidhur me zgjedhjet 

• Aktiviteti dhe vendimmarrjet e Policisë lidhur me zgjedhjet 

• Aktiviteti dhe vendimmarrjet e subjekteve politike lidhur me zgjedhjet 

 

Si pjesë të rëndësishme të procesit zgjedhor, pjesë e monitorimit ishin edhe aspekte 

të veçanta si: respektimi i kuotës gjinore, respektimi i programit të transparencës, 
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publikimi i të dhënave zyrtare në internet, respektimi i afateve ligjore në 

vendimmarrje, vlerësimi i cilësisë së vendimmarrjeve, rastet e konfliktit të interesit 

apo të devijimeve nga praktikat e mira zgjedhore, etj.  

 
 

❖ Zgjerimi i network-ut me fokus të njëjtë  
 

ISP krijoi raporte korrekte komunikimi me KQZ, sidomos Komisionerin Shtetëror të 

Zgjedhjeve, si dhe me institucione të tjera të përfshira në proces.  

• ISP mori pjesë në tryezën për zgjedhjet me Presidentin e Republikës, në disa 

takime online konsultative me KQZ, në tryeza të organizuara nga shoqëria civile 

dhe në debate televizive së bashku me përfaqësues të tjerë të shoqërisë civile 

lidhur me zgjedhjet.  

• ISP iu bashkua nismës së Akademisë Politike për të rekomanduar dhe adresuar 

në KQZ dispozita konkrete përmirësuese për legjislacionin dhe që lidhej me 

përdorimin e burimeve shtetërore në fushatën elektorale 

• ISP iu bashkua rrjetit të organizatave të shoqërisë civile në adresimin e thirrjeve 

për kandidatë të pastër dhe me integritet, për evitim të kandidatëve me 

rekorde kriminale, si dhe për verifikim të hershëm të listave shumëemërore të 

kandidatëve. 

• ISP iu bashkua edhe apelit të shoqërisë civile në raste të rëndësishme të 

fushatës, sic ishin: rasti i skandalit të patronazhistëve dhe thirrjeve për hetime,  

rasti i incidentit të rëndë në Elbasan si dhe thirrjeve për qetësi dhe hetime, rasti 

i deklaratave të tensionuara të presidentit, etj.  

 

❖ Anketimin me ekspertë dhe qytetarë 
 

ISP zhvilloi një pyetësor lidhur me perceptimin e tyre mbi fushatën elektorale, 

zgjedhjet parlamentare, legjislacionin zgjedhor, rolin dhe vendimmarrjet e KQZ, si 

dhe me rekomandime orientuese për të ardhmen. Pyetësori u zhvillua në dy 

nivele: me qytetarë dhe në nivel më të avancuar, me përfaqësues të shoqërisë 

civile, ekspertë të zgjedhjeve, pedagogë dhe stafe të tjera akademike. Të dhënat 

e pyetësorit dhe analiza e tyre është e përfshirë në raport, në kapitullin mbi 

pyetësorin. 

 

❖ Ofrimi dhe adresimi i rekomandimeve  
 

ISP adresoi rekomandime të shumta në tri nivele gjatë periudhës së projektit: 

 

• Rekomandime afatshkurtra drejtuar KQZ, partive, institucioneve. Këto 

rekomandime lidheshin me aktet ligjore apo politike në funksion të fushatës, 

sjelljen e institucioneve ligjzbatuese gjatë fushatës zgjedhore për rritjen e 

standardeve zgjedhore dhe të transparencës së procesit. Për shumicën prej 

tyre ISP mori përgjigje pozitive, sidomos  për ato rekomandime që kishin të 

bënin me Komisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve dhe institucionet e pavarura në 

zgjedhje. Për disa rekomandime institucionet nuk treguan vullnet për reagim 

(KAS apo Rregullatori), si dhe vullnet politik për përmirësim (partitë politike). 
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• Rekomandime afatgjata lidhur me rolin e KQZ, rolin e partive dhe të 

kandidatëve, si dhe në lidhje me standardet e zgjedhjeve. Rekomandime të 

tilla nuk vlejnë vetëm për procesin zgjedhor të 25 prillit, por në vijueshmëri edhe 

për zgjedhjet e ardhshme lokale e parlamentare. Në tërësi rekomandime të 

tilla u përfshinë edhe në vlerësimet e vetë institucioneve mbi zgjedhjet, u cituan 

nga institucionet (Presidenti, partitë politike, KQZ, etj), si dhe në tërësi janë edhe 

pjesë e gjetjeve kryesore të raporteve ndërkombëtare dhe civile lidhur me 

zgjedhjet. 

 

• Rekomandime afatgjata për reformën dhe standardet zgjedhore, reformën në 

legjislacionin e partive politike, financimin elektoral, votën e emigrantëve, 

depolitizimin e administratës zgjedhore,zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 

zgjedhore (ankimet), si dhe për rishikimin e strukturës së KQZ, të legjislacionit 

mbi përdorimin e burimeve shtetërore në fushatë, etj. Këto rekomandime, 

pjesë e të cilave është edhe ky raport, do t’i adresohen institucioneve 

përgjegjëse, sidomos Kuvendit (Komisionit të ardhshëm të reformës zgjedhore) 

dhe KQZ. Ato do të jenë pjesë e axhendës së ardhshme, duke reflektuar në 

disa raste edhe Opinionin e Komisionit të Venecias, si dhe dy vendime të 

Gjykatës Kushtetuese.  
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5. KONTEKSTI POLITIK DHE RISITË E 
ZGJEDHJEVE PARLAMENTARE 2021 

 

Presidenti i Republikës së Shqipërisë në mbështetje të neneve 65, pikat 1 dhe 2, 92, 

shkronja “gj”, e 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 8, 9, pikat 1 dhe 4, të ligjit nr. 

10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me 

Dekretin nr. 11700, datë 06.09.2020, caktoi datën 25 Prill 2021 për zhvillimin e 

zgjedhjeve për Kuvendin. 

 

Në këto zgjedhje rezulton se u regjistruan si subjekte zgjedhore 10 parti politike, 2 

koalicione zgjedhore dhe 5 kandidatë të mbështetur nga zgjedhësit. Gjithsej në 

fletën e votimit për 12 zonat zgjedhore u paraqitën 1871 kandidatë. Ndërkaq, 

rezultoi se kryetarët e partive politike u regjistruan në listat shumëemërore të 

kandidatëve për më shumë se një zonë zgjedhore. 

 

Administrata zgjedhore në zgjedhjet e datës 25 prill 2021 pati ndryshime thelbësore 

vetëm për sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa komisionet e nivelit 

të dytë (“KZAZ”) dhe të nivelit të tretë (“KQV”) edhe në këto zgjedhje kishin 

përbërje me anëtarë të propozuar nga partitë politike. 

Sa i përket ankimeve pas ditës së zgjedhjeve lidhur me rezultatin e votimit për 

zonat zgjedhore, vlen të theksohet se ato u shqyrtuan për herë të parë nga një 

komision i posaçëm për shqyrtimin e ankimeve, e më konkretisht nga Komisioni i 

Ankesave dhe Sanksioneve (“KAS”), si një nga tre organet drejtuese të KQZ-së. 

 

Ndryshimi i Kodit Zgjedhor dy herë gjatë vitit 2020, ndryshimi i njëanshëm i 

Kushtetutës në vitin 2020, aplikimi i listave të hapura, i kuotës gjinore, i një strukture 

të re në KQZ, i eksperimentimit të votimit dhe identifikimit elektronik, i votimit në 

kushtet e pandemisë, etj, krijuan një klime të re politike dhe zgjedhore. 

 

Raporti në vijim analizon disa aspekte lidhur me sa më sipër, duke hedhur 

njëkohësisht dritë mbi problematika të ndryshme e duke u përpjekur të japë, nga 

ana tjetër, disa rekomandime se si mund të tejkalohen ato. 
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a. KUADRI LIGJOR  

 

Organizimi i zgjedhjeve në Republikën e Shqipërisë rregullohet nga Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë, ligji nr.10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor”, i 

ndryshuar, ligji nr.8580, datë 17.2.2000 “Për Partitë Politike”, i ndryshuar, ligji 

nr.138/2015 “Për Garantimin e Integritetit të Personave që Zgjidhen, Emërohen ose 

Ushtrojnë Funksione Publike”, i ndryshuar, si dhe nga akte nënligjore të nxjerra nga 

organet kompetente në zbatim të  tyre.  Vlen të përmendet në këtë pikë, se pas 

një periudhe gati katër vjeçare përfundoi Reforma Zgjedhore, me disa ndryshime 

në Kushtetutë dhe në Kodin Zgjedhor në vitin 2020.  

 

Ndryshimet në Kodin Zgjedhor në datën 23.07.2020 me ligjin nr. 101/2020, si dhe 

më pas në datën 5.10.2020 me ligjin nr. 118/2020, adresuan disa rekomandime të 

mëparshme të ODIHR-it, si dhe sollën disa risi në aspekte të ndryshme të procesit 

zgjedhor. Sipas ndryshimeve të Kodit Zgjedhor në vitin 2020, referuar nenit 8 të tij, 

specifikohet tashmë se zgjedhjet e përgjithshme për Kuvendin apo për njësitë e 

qeverisjes vendore zhvillohen njëherësh në të gjithë territorin e vendit brenda 

periudhës që shtrihet nga 15 prilli deri në 15 maj ose nga 15 tetori deri në 15 nëntor. 

 

Ndryshimet e Kodit Zgjedhor prekën edhe strukturën e KQZ-së. Ky i fundit për 20 

vjet ka funksionuar si organ Kolegjial i përbërë nga 7 anëtarë, por tashmë janë tre 

organe drejtuese në strukturën e KQZ-së: 

a) Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve; 

b) Komisioni Rregullator; si dhe  

c) Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve. 

 

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve (“Komisioneri”) është organ monokratik, që 

ushtron kompetencat ekzekutive, drejton administratën e KQZ-së dhe përfaqëson 

KQZ-në në marrëdhëniet me të tretët. Aktet e Komisionerit, referuar 

kompetencave të përcaktuara ne nenin 19 të Kodit Zgjedhor janë për fushat, sa 

vijon: 

➢ menaxhimi financiar (hartimi i projektbuxhetit të KQZ-së, për organizimin e 

zgjedhjeve, për vitin kalendarik, caktimi i sasisë së fondeve nga buxheti i 

shtetit për partitë politike); 

➢ regjistrimi i subjekteve zgjedhore; 

➢ emërimi i komisionerëve të KZAZ-ve;  

➢ miratimi i modeleve dhe specifikimeve teknike të materialeve zgjedhore; 

➢ verifikimi i formularëve të dekriminalizimit; 

➢ shqyrtimi i ankesave dhe denoncimeve në lidhje me përdorimin e burimeve 

shtetërore nga subjektet zgjedhore;  

➢ miratimi i modelit dhe përmbajtjes së fletës së votimit; 

➢ miratimi i rezultatit për çdo zonë zgjedhore, etj. 

 

Nga ana tjetër, Komisioni Rregullator (“Rregullatori”) është organi kompetent për 

miratimin e akteve me karakter normativ në fushën e zgjedhjeve dhe vendosjen e 

rregullave për zgjedhjet. Në këtë pikë, vlen të theksohet se kompetencë e 
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Rregullatorit janë aktet normative për vendosjen e rregullave për subjektet 

zgjedhore, financimin e fushatës zgjedhore, monitorimin e medias gjatë fushatës 

zgjedhore, implementimin e sistemeve elektronike për numërimin dhe identifikimin 

elektronik të zgjedhësve, votimi i emigrantëve, organizimi dhe funksionimi i 

komisioneve zgjedhore të nivelit të dytë dhe të tretë respektivisht KZAZ dhe KQV, 

rregulloret për organizimin dhe funksionimin e KAS dhe Rregullatorit, etj. 

 

Ndërkaq, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve (“KAS”) është organi 

kompetent për shqyrtimin e ankimimeve administrative dhe për vendosjen e 

sanksioneve për shkelje të ligjit zgjedhor. 

Referuar kompetencave ligjore të KAS, ky i fundit ushtron kompetencat e tij 

kryesisht pas datës së zgjedhjeve. KAS shqyrton ankesat e subjekteve zgjedhore 

në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve për çdo zonë zgjedhore, si dhe kërkesat e tyre 

për pavlefshmërinë e zgjedhjeve në qendrat e votimit. 

Përpos sa më sipër, ndryshimet e Kodit Zgjedhor kishin të bënin edhe me aspekte 

të tjera, të tilla si: 

➢ mënyra e paraqitjes së listave shumë-emërore të kandidatëve nga 

Koalicionet Zgjedhore; 

➢ kuotat gjinore në listat shumë-emërore të kandidatë për deputet; 

➢ ndryshimi i numrit minimal të kandidatëve në listat shumë-emërore të 

partive; 

➢ e drejta e kryetarit të partisë dhe koalicionit të kandidojnë deri në katër 

zona zgjedhore; 

➢ procedura e verifikimit të listave të kandidatëve;  

➢ financimi publik dhe privat i fushatës;  

➢ monitorimi i pasqyrimit të fushatës në media;  

➢ identifikimi elektronik i zgjedhësve në ditën e votimit;  

➢ pilotimi i teknologjive të reja të votimit dhe të numërimit;  

➢ mundësia e votimit të emigrantëve në vendet ku jetojnë dhe banojnë;  

➢ votimi preferencial i kandidatëve;  

➢ zëvendësimi i pragut rajonal për subjektet zgjedhore,  për t’u kualifikuar me 

pragun kombëtar prej 1 për qind;  

➢ zgjidhja e mosmarrëveshjeve zgjedhore.  

 

Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm i prezantuar me ndryshimet e reja ishte edhe 

neni 163/2 i Kodit Zgjedhor, i cili specifikonte, ndër të tjera, se 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.  

 

Ky parashikim i diskutuar gjerësisht u shfuqizua më pas nga Gjykata Kushtetuese 

me Vendimin nr. 28, datë 30.6.2021. Një vendim i tillë, eliminoi pengesat e 

kandidatëve të cilët nuk kalonin herësin, duke bërë që votimi parapëlqyes të ketë 

prioritet, referuar parashikimeve aktuale të Kodit Zgjedhor. Kjo pasi neni 163/4, 

tashmë specifikon se kandidatët me numrin më të lartë të votave parapëlqyese, 

zëvendësojnë me radhë kandidatët në listë, që mund të kishin përfituar mandate, 
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të cilët kanë numrin më të vogël të votave parapëlqyese. Megjithatë, pavarësisht 

nga sa më sipër, vlen të theksohet, se ky Vendim i Gjykatës Kushtetuese ka dalë 

pasi kishte përfunduar procesi zgjedhor dhe i ndarjes së mandateve. 

 

 

b. ADMINISTRATA ZGJEDHORE 

 

Komisionet zgjedhore përfshijnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (“KQZ”), 

Komisionin e Zonës së Administrimit Zgjedhor (“KZAZ”) - 92 gjithsej të tillë në të gjithë 

territorin e vendit, si dhe Komisione të Qendrave të Votimit (KQV)-  5199 në të gjithë 

territorin e vendit. Procesi i numërimit të votave bëhet nga grupet e numërimit në 

mbikëqyrjen e KZAZ-së. 

 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (“KQZ”) është institucioni përgjegjës për 

organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve, i cili drejton dhe mbikëqyr 

veprimtarinë e administratës zgjedhore, monitoron veprimtarinë e subjekteve 

zgjedhore, organeve dhe institucioneve shtetërore dhe të medias në raport me 

zgjedhjet, si dhe zgjidh në rrugë administrative kërkesat apo ankesat që kanë 

lidhje me procesin zgjedhor. Pavarësisht përgjegjësisë që KQZ ka në mbarëvajtjen 

e procesit zgjedhor, rezultoi se për zgjedhjet e përgjithshme të datës 25 prill 2021 

KQZ nuk miratoi një plan veprimesh në zbatim të Kodit Zgjedhor, i cili të 

specifikonte paraprakisht aktet nënligjore të KQZ-së, afatet për miratimin e tyre, si 

dhe veprimet kryesore për administrimin e zgjedhjeve. 

 

Ndërkaq, anëtarët e KQZ-së zgjidhen nga Kuvendi nga radhët e ish-gjyqtarëve, 

ish-këshilltarëve në Gjykatën Kushtetuese ose në Gjykatën e Lartë, ish-anëtarëve 

të KQZ-së, ish-nëpunësve të nivelit të lartë drejtues ose të juristëve në profesion të 

lirë, me përvojë në gjykime administrative, me jo më pak se tre të pestat e votave 

e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Paraqitja e kandidaturave bëhet nëpërmjet 

vetë -ofrimit ose propozimit nga grupet parlamentare ose deputetët e veçantë. 

Kriteret e vendosura duken kufizuese dhe të përshtatshme për një grup lehtësisht 

të evidentuar personash. Megjithatë, pavarësisht kritereve ligjore të kandidimit 

mbi bazë meritash, në vendimmarrjet e rëndësishme të cilat adresonin interesa të 

caktuara për partitë e mazhorancës apo opozitës, u vu re se mënyra e votimit tre 

me dy, evidentonte qartë ndikimin e partive politike në përzgjedhjen e tyre.  

 

Ndikimi partiak në KZAZ dhe  KQV mbeti i ligjëruar nga Kodi Zgjedhor edhe pse 

OSBE-ODIHR në raportet për monitorimin e zgjedhjeve, që prej vitit 2015, kanë 

rekomanduar depolitizimin e tyre1.  Duhet theksuar se ky ligjërim ndikon në rritjen e 

perceptimit tek publiku, se zgjedhjet u përkasin partive politike dhe se procesit i 

rritet shansi për manipulim dhe ndikim nga këto të fundit. 

 

 

                                                           
1Pavarësisht se KZAZ dhe KQV ishin me përbërje partiake, subjektet zgjedhore gjatë procesit ankimor, nuk ngritën 

pretendime për keq administrim të procesit zgjedhor prej tyre. Komisioneri shtetëror vlerësoi në disa raste se 

vonesat në numërim apo ndërprerjet e numërimit  ishin të qëllmshme për të vonuar procesin. 
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c. PËRDORIMI I TEKNOLOGJISË NË ZGJEDHJE 

 

KQZ-ja ka kompetencë të eksplorojë, eksperimentojë dhe të vendosë përdorimin 

në zgjedhje të sistemeve dhe/ose pajisjeve të teknologjisë së informacionit, për të 

mbuluar aspekte dhe/ose procedura të veçanta të procesit zgjedhor. KQZ-ja ka 

detyrimin që përdorimin e sistemeve dhe/ose pajisjeve të teknologjisë së 

informacionit ta zbatojë në zgjedhje nëpërmjet projekteve pilot, në jo më pak se 

10% të numrit të zgjedhësve për çdo fazë të implementimit. 

 

Për herë të parë, në të gjitha qendrat e votimit, në ditën e zgjedhjeve u instalua 

sistemi elektronik për identifikimin e zgjedhësve. Në ditën e zgjedhjeve sistemi 

elektronik i identifikimit funksionoi në shumicën e qendrave të votimit. Gjithashtu u 

zhvillua edhe projekti pilot i votimit dhe numërimit elektronik të votave në ZAZ-në 

nr. 40 që përfshin 32 qendra votimi. Rezultati i numërimit të votave në këtë KZAZ 

doli 14 orë pas orarit zyrtar për mbylljen e votimit. Megjithatë, pavarësisht risive 

teknologjike dhe ndryshimeve të reja, rezultati i Zgjedhjeve, ndonëse KQZ-ja 

ndërhyri me sanksione administrative ndaj komisionerëve që vononin procesin e 

numërimit të votave, përfundoi jashtë afatit të parashikuar nga Kodi Zgjedhor. 

 

 

 

d. REGJISTRIMI I VOTUESVE 

 

Ministri që ka në varësi shërbimin e gjendjes civile nxjerr urdhra dhe udhëzime për 

hartimin, miratimin dhe publikimin e listës së zgjedhësve. Çdo zyrë e gjendjes civile 

është përgjegjëse për përgatitjen e listave të zgjedhësve të zonave të qendrave 

të votimit nën juridiksionin e saj, në përputhje me aktet nënligjore të nxjerra nga 

ministri që ka në varësi shërbimin e gjendjes civile. Drejtoria e Përgjithshme e 

Gjendjes Civile mbikëqyr dhe kontrollon të gjitha veprimet që kryhen në Regjistrin 

Kombëtar të Gjendjes Civile (“RKGjC”), kryen udhëzimin dhe drejtimin 

metodologjik të punës së zyrave të gjendjes civile, u kërkon atyre të verifikojnë dhe 

të ndryshojnë problemet e konstatuara në RKGjC, merr masa disiplinore për 

nëpunësit e shërbimit të gjendjes civile që shkelin procedurat e administrimit të 

përbërësve zgjedhorë, si dhe i propozon KQZ-së marrjen e masave disiplinore për 

kryetarët e njësive të qeverisjes vendore që shkelin rregullat e përcaktuara në këtë 

Kod.  

KQZ-ja mbikëqyr procesin e hartimit të listave të zgjedhësve, administrimin e 

zonave të qendrave të votimit dhe numrit të zgjedhësve për çdo qendër votimi. 

Lista miratohet nga kryetari i njësisë përkatëse të qeverisjes vendore. Në vijim të sa 

më sipër, Ministri i Brendshëm, në zbatim të nenit 50, pika 1 të Kodit Zgjedhor ka 

nxjerrë udhëzimin nr. 298, datë 10.09.2020 “Për procedurat e hartimit të listave të 

zgjedhësve për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë”. 
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Jo më vonë se data 6 tetor 20202, zyrat e gjendjes civile, pas miratimit nga kryetari 

i njësisë vendore, duhet të publikonin ekstraktin e përbërësve zgjedhorë e të gjithë 

shtetasve që kanë vendbanim në zonat e qendrave të votimit nën juridiksionin e 

çdo zyre. Publikimi bëhet në ambientet e zyrave të gjendjes civile ose në 

ambientet pranë tyre me akses të lirë për publikun. Gjithashtu, ministria që mbulon 

shërbimin e gjendjes civile dhe KQZ-ja, brenda datës 6 tetor duhet të publikonte 

në faqet përkatëse zyrtare të internetit ekstraktin e zgjedhësve në shkallë vendi. 

Rezulton, se në datën 6 tetor është publikuar ekstrakti i parë i listës së zgjedhësve, 

gjeneruar nga RKGjC, i vitit 2010. Brenda datës 5 Dhjetor3, kryetari i njësisë së 

qeverisjes vendore duhet të kryente lajmërimin me shkrim për çdo zgjedhës të 

përfshirë në ekstraktin e përbërësve zgjedhorë të qendrave të votimit në njësinë 

përkatëse të qeverisjes vendore. Lajmërimi me shkrim përmban qendrën e votimit, 

vendndodhjen dhe adresën e saj, si dhe numrin rendor të zgjedhësit në listën e 

zgjedhësve të qendrës së tij të votimit.  

 

Çdo zgjedhës jo më vonë se data 5 shkurt 20214, pas verifikimit të të dhënave në 

ekstraktin e listës së publikuar, ka patur të drejtë të kërkojë ndryshimin e të dhënave 

në listën e zgjedhësve në raste kur: 

a) ka fituar ose ka lënë shtetësinë shqiptare;  

b) është shpallur me vendim gjyqësor të formës së prerë si i pazoti për të 

vepruar;  

c) vdes;  

d) ndryshojnë një ose më shumë prej përbërësve të gjendjes civile që përbëjnë 

përbërës zgjedhorë;  

e) është regjistruar më shumë se një herë në listë;  

f) është regjistruar në qendrën e gabuar të votimit;  

g) nuk është caktuar në asnjë qendër votimi;  

h) zona e qendrës së votimit është bashkuar me një zonë tjetër ose lista është 

ndarë. 

 

Kërkesa për ndryshim, bëhet me një formular të veçantë, i cili paraqitet në zyrën 

e gjendjes civile ku zgjedhësi ka vendbanimin.  

 

Zyra e gjendjes civile duhet të hartonte listën e zgjedhësve për çdo zonë qendre 

votimi jo më vonë se data 16 mars5, duke nxjerrë nga të dhënat elektronike të 

                                                           
2Neni 51/4 i Kodit Zgjedhor, parashikon sa vijon: Jo më vonë se 30 ditë nga dekretimi i datës së zgjedhjeve, zyrat 

e gjendjes civile, pas miratimit nga kryetari i njësisë vendore, printojnë dhe publikojnë ekstraktin e përbërësve 

zgjedhorë të të gjithë shtetasve që kanë vendbanim në zonat e qendrave të votimit nën juridiksionin e çdo zyre. 

Publikimi bëhet në ambientet e zyrave të gjendjes civile ose në ambientet pranë tyre me akses të lirë për 

publikun.. 
3Neni 52/1 i Kodit Zgjedhor, parashikon sa vijon: Brenda 60 ditëve nga publikimi i ekstraktit të përbërësve zgjedhorë 

të zgjedhësve, sipas pikave 1, 2 dhe 3 të nenit 51, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore kryen lajmërimin me 

shkrim për çdo zgjedhës të përfshirë në ekstraktin e përbërësve zgjedhorë të qendrave të votimit në njësinë 

përkatëse të qeverisjes vendore. 

4 Neni 54/1 i Kodit Zgjedhor, parashikon sa vijon: Me përjashtim të rastit të parashikuar në pikën 2 shkronja “c” të 

nenit 53, kërkesat përndryshime në ekstraktin e përbërësve zgjedhorë nuk mund të paraqiten më vonë se 60 

ditë para datës së zgjedhjeve. 

5 Neni 56/1 i Kodit Zgjedhor, parashikon sa vijon: Zyra e gjendjes civile harton listën e zgjedhësve për çdo zonë 

qendre votimi jo më vonë se 40 ditë para datës së zgjedhjeve, duke nxjerrë nga të dhënat elektronike të 

RKGjC- së të gjithë shtetasit që do të mbushin moshën 18 vjeç deri në datën e zhvillimit të zgjedhjeve dhe që 
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RKGjC- së të gjithë shtetasit që do të mbushnin moshën 18 vjeç deri në datën e 

zhvillimit të zgjedhjeve dhe që kanë vendbanimin në zonat e qendrave të votimit 

nën juridiksionin e saj. Lista miratohet nga kryetari i njësisë përkatëse të qeverisjes 

vendore. Lista e zgjedhësve nuk ndryshon në asnjë rrethanë dhe për asnjë shkak 

pas datës 16 mars. 

 

Me qëllim saktësimin e listave dhe krijimin e kushteve për të votuar çdo shtetas 

shqiptar që plotëson kushtet ligjore, njoftimi i zgjedhësve nga kryetari i njësisë 

përkatëse të qeverisjes vendore, sipas nenit 52 të Kodit Zgjedhor, është shumë i 

rëndësishëm. Zgjedhësit mund të votojnë vetëm pasi është evidentuar nga 

anëtarët e KQV-së emri në listën e zgjedhësve të asaj qendre votimi dhe vetëm 

duke paraqitur një nga dokumentet zyrtare të vlefshme të identitetit me të dhëna 

biometrike, letërnjoftim ose pasaportë6.Vlefshmëria e dokumentit të identifikimit 

është kusht për lejimin e zgjedhësve për të votuar. Megjithatë, shpeshherë janë 

konstatuar raste kur afati i vlefshmërisë së dokumentit është bërë pengesë për 

lejimin e zgjedhësve për të votuar. 

 

Lidhur me këtë pikë, Këshilli i Ministrave më datën 25.03.2021 ka miratuar Aktin 

Normativ Nr.11, “Për një ndryshim në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, ‘Për 

letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë’, të ndryshuar”. Akti Normativ 

parashikon, që afati i vlefshmërisë së letërnjoftimit elektronik të shtetasve shqiptarë, 

që përfundon deri në datën 25 prill 2021, zgjatet deri në datën 30 prill 2021. Një 

zgjidhje e përhershme për problematikën e vlefshmërisë së dokumentit të 

identifikimit në vitin zgjedhor, mund të jetë një ndryshim ligjor, i cili të përcaktojë se 

vlefshmëria e dokumentit të identifikimit, i cili përfundon në vit zgjedhor, të zgjatet 

deri më datën 31 dhjetor të këtij viti.  

 

 

 

e. REGJISTRIMI I KANDIDATËVE 

 

Ndryshimet në Kodin Zgjedhor  të vitit 2020 sollën disa rregullime të reja, në lidhje 

me regjistrimin  e listave shumë-emërore të kandidatëve në disa aspekte. 

Koalicioni mund të regjistrojë në KQZ një listë të përbashkët të kandidatëve për 

deputet, duke hequr të drejtën e partive pjesëtare të koalicionit për të garuar me 

lista të ndara.  

 

Neni 67 i Kodit Zgjedhor, parashikoi numrin minimal të kandidatëve në listë i cili nuk 

mund të jetë më i vogël se numri i mandateve në zonën zgjedhore përkatëse plus 

2%. Dispozita duket e paqartë në lidhje me numrin maksimal të lejuar të 

kandidatëve në listën shumë-emërore. Kjo paqartësi u reflektua edhe gjatë 

                                                           
kanë vendbanimin në zonat e qendrave të votimit nën juridiksionin e saj. Lista miratohet nga kryetari i njësisë 

përkatëse të qeverisjes vendore.. 

 
6 Neni 105/1 i Kodit Zgjedhor, parashikon sa vijon: Pas hyrjes së zgjedhësit në qendrën e votimit: a) zgjedhësi 

thotë emrin dhe paraqet para KQV-së një nga dokumentet zyrtare të vlefshme të identitetit me të dhëna 

biometrike, si më poshtë: i) letërnjoftim; ose ii) pasaportë. 
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procesit të regjistrimit të kandidatëve, pasi disa vendime te Komisionerit, për 

miratimin e listave shumë-emërore, u ankimuan në KAS dhe më pas në Kolegjin 

Zgjedhor, pikërisht për mënyrën e ndryshme të interpretimit të dispozitës nga palët 

në lidhje me numrin maksimal të kandidatëve në listat shumë-emërore. Vlen të 

theksohet, se kandidatët mund të regjistrohen vetëm në një zonë zgjedhore dhe 

përjashtim nga ky rregull parashikohet për kryetarët e partive, të cilëve u lejohet 

të kandidojnë deri në katër zona zgjedhore, por nëse zgjidhen, ata mund të 

mbajnë vetëm njërin mandat, të cilin e zgjedhin vetë.  

 

Për çdo zonë zgjedhore në zgjedhjet për Kuvendin jo më pak se një në çdo tre 

emra të listës shumë-emërore duhet t’i përkasë gjinisë së nënpërfaqësuar. Një në 

çdo tre emra në listat e kandidatëve duhet të jetë nga gjinia femërore, pasi është 

gjinia më pak e përfaqësuar. Gjithashtu për herë të parë Kodi Zgjedhor parashikon 

se procedura e verifikimit të nënshkrimeve mbështetëse për kandidatët e 

propozuar nga një grup zgjedhësish apo për partitë dhe koalicionet bëhet 

publike. 

 

 

 

f. FINANCIMI I FUSHATËS ZGJEDHORE 

 

Ndryshimet në Kodin Zgjedhor të vitit 2020 parapanë disa rregullime të reja në 

lidhje me financimin e fushatës zgjedhore në disa aspekte, si vijon: 

• Uljen e kostos së shpenzimeve të fushatës, duke ulur kufirin maksimal të vlerës 

së lejuar për të shpenzuar, si dhe duke vendosur disa kufizime në lidhje me 

aktivitetet e fushatës dhe materialeve propagandistike; 

• Uljen e raportit ndërmjet financimit nga buxheti i shtetit dhe financimit privat të 

fushatës zgjedhore, etj.;  

• Rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në lidhje me dhurimet në vlera 

monetare apo materiale. Kufizime në lidhje me donacionet nga përfituesit e 

kontratave shtetërore; 

• Kufizime të veprimtarive të institucioneve publike gjatë fushatës, të paktën 

katër muaj përpara fillimit të fushatës; 

• Forcimin e kërkesave mbi raportimin dhe publikimin e raporteve financiare për 

fushatat zgjedhore për partitë politike dhe kandidatët, etj.; 

• Fuqizimin e kontrollit mbikëqyrës të KQZ-së.  

 

Rregullatori miratoi rregullat, procedurat dhe modelet për financimin e partive 

politike,  raportimin financiar nga partitë politike dhe kandidatët për dhurimet dhe 

shpenzimet, si dhe për mbikëqyrjen e financimit të fushatës. Vendimet dhe 

udhëzimet u miratuan më 14 prill 2021, pra më pak se dy javë përpara datës së 

zgjedhjeve dhe rezultoi se procesi krijoi paqartësi për rregullat e sjelljes nga 

subjektet zgjedhore për financimin e fushatës. 
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g. VOTIMI I EMIGRANTËVE 

 

Ndryshimet e vitit 2020 në Kodin Zgjedhor parapanë disa rregullime të reja, në 

lidhje me mundësinë e votimit nga jashtë të shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë 

vendit. Në vijim të këtij ndryshimi, KQZ-ja ka detyrimin e marrjes së masave për 

plotësimin e kushteve për votimin nga jashtë vendit në zgjedhjet për Kuvendin. 

Zgjedhësit që kanë vendbanimin e përhershëm jashtë territorit të Republikës së 

Shqipërisë, janë të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile dhe 

kërkojnë nga KQZ-ja që të pajisen me dokumentacionin e votimit nga jashtë. 

 

Neni 45/1 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, parashikon shprehimisht, se çdo 

shtetas që ka mbushur tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka të 

drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet. Por, pavarësisht parashikimit ligjor, jehonës 

mediatike dhe politike, si dhe kërkesave të vazhdueshme nga komuniteti shqiptar 

që jeton jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në zgjedhjet e datës 25 prill 

2021, KQZ nuk mundi të zbatojë kërkesat e Kodit Zgjedhor për të krijuar kushtet e 

nevojshme për votimin e emigrantëve. Natyrisht që mangësia në legjislacionin 

zgjedhor për mundësimin e realizimit të kësaj të drejte përbën shkelje të të drejtave 

të njeriut referuar Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë e më konkretisht të 

drejtës së votës. 

 

 

 

h. KUOTAT GJINORE: PËRFAQËSIMI NË NIVELET MË TË LARTA TË TRANZICIONIT 

 

Një nga risitë e zgjedhjeve parlamentare 2021 ishte përcaktimi i detyruar i kuotave 

gjinore. Ndryshimet kushtetuese të korrikut 2020 përcaktuan në nenin 64, pika 3 se: 

“Ligji për zgjedhjet garanton që votimit parapëlqyes t’i nënshtrohen jo më 

pak se dy të tretat e listës shumë-emërore dhe të sigurojë përfaqësim 

gjinor”.  Në dallim nga legjislacioni i mëparshëm, i cili parashikonte vendosje të 

një gjobe financiare për subjektet që nuk respektonin kuotat gjinore, Kodi Zgjedhor 

2020 i dha mbështetje të fortë ligjore kuotës së detyruar gjinore, duke saktësuar 

se“mospërmbushja nga subjekti zgjedhor i detyrimit passjell refuzimin e listës 

shumë-emërore për t’u regjistruar në KQZ ose, sipas rastit, për zgjedhjet vendore 

në KZAZ”. Hapja e pjesshme e listave përmes sistemit të votës së parapëlqyer dhe 

përcaktimi i detyrimit për kuota gjinore në së paku një të tretën e listës, sipas rendit 

zbritës numerik dhe jo në tërësinë e listës, ishte një dallim thelbësor nga sistemi i 

mëparshëm zgjedhor. Pasoja ligjore në rast të moszbatimit të kuotës ishte 

gjithashtu risi dhe një detyrim, tashmë standard, për subjektet politike.  
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Në zgjedhje u regjistruan zyrtarisht 12 subjekte politike dhe 5 kandidatë të pavarur, 

në total 1871 kandidatë, nga të cilët 732 prej tyre ishin gra dhe vajza. Shifra prej 

40% përbën një kuotë të lartë gjinore kandidimi, por edhe fakti se 36% e 

parlamentit të ri do të përbëhet nga gra e vajza është gjithashtu një zhvillim pozitiv 

dhe një ndryshim 8% më i lartë, sesa më 2017 dhe 5% më i lartë, sesa më 2013, 

duke mbetur edhe niveli më i lartë i përfaqësimit të grave deputete.  

 

Duhet thënë se në shpalljen e rezultateve finale numri i grave fituese ishte 46, por 

numri i tyre u shtua gjatë plotësimit të vendeve vakante pas dorëheqjeve. 

Konkretisht, disa kandidate përfituan mandate nga dorëheqjet e politikanëve të 

caktuar ose papajtueshmëria e dy mandateve në zona të ndryshme zgjedhore, 

si, mandati i dorëheqjes së deputetit Gramoz Ruçi në Fier i kaloi kandidates Mirela 

Petushi, mandati i deputetit Edi Rama në Vlorë i kaloi kandidates Teuta Ramaj, 

mandati i Mark Markut në Lezhë i kaloi kandidates Elda Hoti, mandati i Tom Doshit 

në Shkodër pas dorëheqjes i kaloi kandidates Meri Markiçi, si dhe së fundi, mandati 

i deputetes Najada Çomo në Tiranë i kaloi kandidates Mimi Kodheli.  

 

Nga ana tjetër, fakti se në parlamentin e ri, dy nga tre drejtuesit kryesore të tij 

(kryetarja Lindita Nikolla dhe zv/kryetarja Ermonela Felaj), janë shumicë në 

përfaqësim e drejtim të parlamentit, apo se Mimi Kodheli (politika e jashtme), 

Albana Vokshi (shëndetësia), Jorida Tabaku (integrimi) dhe Klotilda Bushka (ligjet), 

janë katër kryetare të komisioneve parlamentare nga tetë komisione gjithsej, 

tregon për një nivel të ri përfaqësimi të grave në vendimmarrjet e rëndësishme 

parlamentare.  

 

Referuar partive politike, PS pati 59 gra kandidate në totalin e 152 kandidatëve, 

PD pati 51 gra e vajza nga 153 kandidatë në zgjedhje, LSI pati 60 gra e vajza në 

listën totale prej 153 kandidatëve. Në përqindje PS pati 39% kandidate gra, PD 

33%, LSI 39%. Në krye të listave të zonave zgjedhore PS ishte dominuese me gra 

kryesuese të listave në 10 nga 12 qarqe, PD nuk pati asnjë qark me listë të kryesuar 

nga kandidatet gra e vajza, LSI i vendosi në krye të listës në 4 qarqe, nga të cilat 
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në 3 prej tyre ishte kryetarja Monika Kryemadhi. Partitë e tjera konkurruese nuk 

patën ndonjë rol specifik dhe as rezultat të krahasueshëm me tri partitë e mëdha, 

me përjashtim të PSD, e cila arriti të sigurojë një mandat parlamentar për një grua 

kandidate (Shkodër). 

 

Nga monitorimi i ISP për respektimin e parimeve gjinore në administrimin zgjedhor, 

rezulton se në disa struktura, si në Kolegjin Zgjedhor, gratë ishin dominuese në 

përfaqësim, me 72% ndaj 28% përfaqësim të gjinisë tjetër. Zgjedhja e Kolegjit 

Zgjedhor është me short, ndaj pamundësohet përcaktimi i raporteve fikse gjinore 

dhe Kodi Zgjedhor nuk ka detyrime në këtë pikë. Në tri organet e KQZ vetëm 25% 

e anëtarëve janë gra, duke arritur kulmin me përbërjen e KAS, ku të gjithë anëtarët 

e zgjedhur janë të të njëjtës gjini, pa asnjë grua anëtare. Në nivelin e përbërjes së 

KZAZ-ve, struktura më e rëndësishme e administrimit zgjedhor, sipas ligjit, çdo gjini 

duhet të jetë e përfaqësuar mbi 30% dhe të dhënat tregojnë se ky raport u 

respektua. Gratë zunë 31% të të gjithë anëtarëve të KZAZ-ve. Një analizë e 

posteve drejtuese në KZAZ-të, ku rol thelbësor kishin sekretari/sekretaria e KZAZ-së, 

gratë ishin më të përfaqësuara sesa në totalin e anëtarëve, duke pasur 31 nga 61 

vendet, ose 50%. 
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6. PROBLEMATIKAT NË 

ADMINISTRIMIN E ZGJEDHJEVE PËR 

KUVENDIN TË VITIT 2021 
 

Kapitulli i mëposhtëm i raportit ndalet në analizimin e disa prej zhvillimeve, përgjegjësive 

dhe vendimmarrjeve që patën rëndësi në standardet dhe klimën parazgjedhore, si dhe 

që meritojnë të jenë pjesë e vëmendjes përmirësuese në të ardhmen. 

 

a. PROCEDURAT E VOTIMIT DHE MASAT PARANDALUESE COVID-19 

 

Kodi Zgjedhor neni 20, paragrafi 1, shkronja “a” përcakton kompetencën e 

Komisionit Rregullator në KQZ, për nxjerrjen e akteve normative për organizimin 

dhe administrimin e zgjedhjeve, detyrat e administratës zgjedhore dhe procedurat 

që zbatohen në zgjedhje. Në zbatim dispozitës së sipërcituar, Rregullatori miratoi 

vendimin nr. 11, datë 25.03.2021 “Për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit 

të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e 

Votimit”. Vendimi ka për qëllim të përcaktojë rregullat për ngritjen, organizimin, 

funksionimin e KQV-së, marrjen e vendimeve dhe përcaktimin e procedurave për 

zhvillimin e zgjedhjeve në qendrën e votimit, në përputhje me parashikimet e Kodit 

Zgjedhor dhe të akteve nënligjore të miratuara nga KQZ-ja.  
 

KQZ-ja ka detyrimin e trajnimit të komisionerëve të Qendrave të Votimit, për 

administrimin e zgjedhjeve në qendrën përkatëse të votimit, në përputhje me 

dispozitat ligjore dhe aktet nënligjore të miratuara nga KQZ-ja. Nga shqyrtimi i 

përmbajtjes së vendimit të sipërcituar në procedurat e votimit dhe veprimet të 

cilat duhet të ndiqen nga Komisioni i Qendrës së Votimit nuk ka asnjë dispozitë, e 

cila të garantojë veprimtarinë e Komisionit, respektimin e masave anti Covid-19. 
 

Lidhur me sa më sipër, KQZ vetëm një ditë para datës së zgjedhjeve, në përfundim 

të seancave trajnuese me komisionerët e Qendrave të Votimit,  miratoi Udhëzimin 

nr. 11, datë 24.04.2021 “Për zbatimin e masave anti-Covid 19 gjatë ditës së 

votimeve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”. Nisur nga fakti se në 

ambientet e qendrave të votimit numri i personave të pranishëm ishte i lartë, (7 

komisionerë, vëzhguesit e partive politike, vëzhguesit e organizatave të shoqërisë 

civile dhe zgjedhësit), përjashtimisht në këto zgjedhje duhet të miratoheshin 

rregulla specifike për parandalimin e përhapjes së virusit në kohën e duhur për të 

mundësuar trajnimin e komisionerëve të Qendrave të Votimit dhe zbatimin e 

masave. 
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Ajo që u vu re gjatë fushatës zgjedhore, përveç se hapja e fushatës u bë 1 ditë 

përpara datës së përcaktuar në nenin 77, pika 1 të Kodit Zgjedhor7, ishte dhe fakti 

se në disa raste nuk u respektuan masat anti covid-19. Nga ana tjetër, KQZ në 

programin e punës, një nga detyrat kryesore ka sensibilizimin e zgjedhësve për 

pjesëmarrje në votim. Fushata sensibilizuese gjatë periudhës zgjedhore u zhvillua 

pa garantuar masat kufizuese gjë, e cila mund të ketë ndikuar jo vetëm në 

përhapjen e virusit, por dhe në uljen e numrit të votuesve në ditën e zgjedhjeve. 

 

 

 

b. MONITORIMI I FUSHATËS ZGJEDHORE 

 

Kodi Zgjedhor me ndryshimet e korrikut 2020, në nenin 92/4, ka përcaktuar se, KQZ-

ja jo më vonë se gjashtë muaj para datës së zgjedhjeve, duhet të caktojë një 

numër të mjaftueshëm personash për të monitoruar përmbushjen nga subjektet 

zgjedhore të detyrimeve në lidhje me financimin e fushatës dhe detyrimeve të 

tjera ligjore. KQZ-ja përcakton me një udhëzim të posaçëm kriteret për 

përzgjedhjen e monitoruesve, si dhe për objektin e monitorimit.  

 

Udhëzimi nr. 1, datë 2.02.2021 “Për caktimin e kritereve për përzgjedhjen e 

monitoruesve, procedurën, emërimin dhe objektin e monitorimit” i Komisionerit 

Shtetëror të Zgjedhjeve, ka miratuar rregullat për zgjedhjen e monitoruesve dhe 

objektin e monitorimit. Në pikën 3 të udhëzimit të cituar më sipër, KQZ ka 

përcaktuar se: periudha e monitorimit është 4 (katër) muaj para datës së 

zgjedhjeve deri në datën e zgjedhjeve. Jo më vonë se 6 (gjashtë) muaj para datës 

së zgjedhjeve, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve emëron një numër të 

mjaftueshëm monitoruesish për monitorimin e vlerësimin për shkallën e 

përputhshmërisë së veprimtarisë së partive politike, subjekteve zgjedhore dhe 

kandidatët e tyre me kushtet dhe kërkesat e Pjesës VII, Kreu I, të Kodit Zgjedhor, 

respektimin e përcaktimeve të bëra në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 “Për 

rregullat për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, 

agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të 

ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve 

njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve” 

dhe në aktet e tjera nënligjore të nxjerrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pas 

emërimit dhe para fillimit të periudhës së monitorimit sipas këtij neni monitoruesit i 

nënshtrohen trajnimit nga administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.  

 

Referuar, dispozitave ligjore dhe akteve te miratuara nga KQZ, monitorimi i 

fushatës duhet të fillonte në datë 25 Dhjetor 2020. Nisur nga fakti se partitë politike 

filluan fuqishëm fushatën zgjedhore jashtë periudhës së përcaktuar nga neni 77 i 

Kodit Zgjedhor, monitorimi nga KQZ i sjelljes së subjekteve zgjedhore dhe ndëshkimi 

                                                           
7 Neni 77/1 i Kodit Zgjedhor, parashikon sa vijon: Fushata zgjedhore fillon 30 ditë para datës së zgjedhjeve dhe 

përfundon 24 orë para datës së zgjedhjeve. 
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i shkelësve kishte rëndësi të madhe për integritetin, transparencën dhe barazinë e 

palëve në zgjedhjet e datës 25 Prill 2021. 

 

Gjatë fushatës zgjedhore, subjektet zgjedhore disa herë bënë akuza publike për 

shkelje te pretenduara në lidhje me shitblerjen e votës, përdorimin e burimeve 

shtetërore, etj. Referuar faqes zyrtare të internetit të KQZ-së, emërimi i 

monitoruesve të fushatës zgjedhore filloi më datë 23 shkurt 2021 me emërimin 

pjesërisht të monitoruesve për qarkun Tiranë dhe Gjirokastër dhe përfundoi më 

datë 13 prill 2021 me emërimin e monitoruesve në qarkun Lezhë. Monitorimi i 

fushatës zgjedhore sipas parashikimeve të nenit 92/4 të Pjesës VII, Kreu I, të Kodit 

Zgjedhor, zbatohej për herë të parë, e në këto kushte trajnimi i monitoruesve të 

emëruar ishte jo vetëm detyrim ligjor, por njëkohësisht edhe çelësi për zbatimin me 

sukses të dispozitave të Kodit Zgjedhor për monitorimin e shpenzimeve të fushatës. 

 

 

 

c. MIRATIMI ME VONESË I MODELIT TË FLETËS SË VOTIMIT 

 

Kodi Zgjedhor në nenin 97 dhe 98 ka përcaktuar detyrimin e KQZ-së për të 

përcaktuar specifikimet teknike dhe Modelin e Fletës së Votimit. Modeli i fletës së 

votimit ndihmon subjektet zgjedhore dhe zgjedhësit për mënyrën e votimit. KQZ, 

me vendimin nr. 06, datë 26.02.2021 “Për miratimin e specifikimeve teknike të fletës 

së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”, miratoi 

vetëm specifikimet teknike të fletës së votimit. Ndërkaq, KQZ me vendimin nr. 198, 

datë 01.04.2021 “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për 

Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”, pra vetëm 24 ditë përpara datës së 

zgjedhjeve, miratoi modelin e fletës së votimit për mënyrën e paraqitjes së 

subjekteve dhe kandidatëve në fletën e votimit.  

 

Referuar ndryshimeve të fundit në Kodin Zgjedhor, fleta e votimit, për herë të parë 

në 30 vjet të zgjedhjeve demokratike, kishte ndryshime të rëndësishme, pasi duhet 

të kishte të pasqyruar edhe kandidatët. Fleta e votimit për zgjedhjet për Kuvendin 

duhet të përmbajë hapësirën e posaçme për ushtrimin e votimit parapëlqyes për 

kandidatët e subjektit zgjedhor. Në zgjedhjet për Kuvendin 2021 zgjedhësi, pasi 

merrte fletën e votimit, shënonte në vendin e përcaktuar nga fleta e votimit për 

subjektin zgjedhor dhe për herë të parë shënonte dhe/ose kandidatin e 

parapëlqyer të subjektit zgjedhor me shenjën “x” ose “+” ose një shenjë tjetër që 

tregonte qartë zgjedhjen e bërë prej tij. Mënyra e votimit për subjektin dhe 

kandidatin, reflekton edhe mënyrën e shpërndarjes së mandateve. Shpërndarja e 

mandateve fillon me rend zbritës, në bazë të renditjes së tyre në listën e dorëzuar 

nga subjekti, duke filluar nga numri rendor një, si dhe numrit të votës parapëlqyese 

të secilit kandidat. 

 

KQZ duhet t’i kushtonte rëndësi të veçantë fushatës edukuese sensibilizuese të 

zgjedhësve për modelin e fletës së votimit dhe mënyrës ndryshe të votimit në këto 

zgjedhje. Votimi i gabuar për shkak të ndryshimeve thelbësore në modelin e fletës 
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së votimit dhe ushtrimin e votimit, për këto zgjedhje, ndikoi drejtpërdrejtë në 

rezultatin e zgjedhjeve. Miratimi i modelit të fletës së votimit me vonesë pengoi 

subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në fushatën zgjedhore, por më 

e rëndësishmja ndikoi në votimin në mënyrë të gabuar të rreth 83 001 zgjedhësve, 

duke e vlerësuar votën të pavlefshme.  

 

 

 

d. MIRATIMI I AKTEVE NORMATIVE ME RËNDËSI NË PROCESIN ZGJEDHOR 

Në këto zgjedhje fenomeni i miratimit të akteve normative me vonesë, duke 

zbehur efektivitetin e zbatueshmërisë së tyre është konstatuar në disa raste. 

Rregullatori, organ drejtues i KQZ-së  për miratimin e akteve normative, me 

vendimin nr. 18, datë 14.04.2021 “Për miratimin e udhëzuesve për mënyrën e 

raportimit financiar nga partitë politike, kandidatët e listave shumë-emërore dhe 

kandidatët e propozuar nga zgjedhësit për fushatën zgjedhore, për zgjedhjet për 

Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”, miratoi vetëm 10 ditë para datës së 

zgjedhjeve udhëzuesin për mënyrën e raportimit financiar nga partitë politike dhe 

kandidatët.  

 

Vendimi i Rregullatorit nr. 18, datë 14.04.2021, ka një rëndësi të madhe për 

mënyrën e zhvillimit të fushatës, pasi udhëzon subjektet zgjedhore për mënyrën 

ligjore të fitimit, shpenzimit dhe raportimit të fondeve të fushatës. Për më tepër në 

këto zgjedhje ky akt pati një rëndësi të shtuar, për shkak të ndryshimeve të 

rëndësishme në Kodin Zgjedhor për financimin e fushatës zgjedhore. 

 

Një prej ndryshimeve ishte detyrimi për të raportuar fondet e përfituara dhe të 

shpenzuara gjatë fushatës zgjedhore, i kandidatëve për deputet në listat shumë-

emërore të partive politike dhe kandidatëve të mbështetur nga zgjedhësit. Akti 

është miratuar vetëm 10 ditë para përfundimit të fushatës, kur vlen të theksohet se 

fushata zhvillohet për 30 ditë dhe është publikuar i paplotë vetëm 8 ditë përpara 

përfundimit të saj. Ndërkaq, edhe vendimi nr. 13, datë 06.04.2021 “Për përcaktimin 

e rregullave për raportimin financiar të subjekteve zgjedhore, kontrollin dhe 

verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre gjatë fushatës zgjedhore” është 

miratuar me vonesë. Kjo pasi fushata zgjedhore kishte filluar rreth 10 ditë përpara 

miratimit të aktit. Pra, qartazi vihet re se miratimi me kaq vonesë i dy akteve të 

sipërcituara, referuar objektit, bën që ato të mos përmbushin qëllimin, duke i kthyer 

ato në akte thjesht formale. 

 

Subjektet zgjedhore duhet të fillonin fushatën më datë 26 mars 2021, duke qenë 

të qartë për rregullat dhe udhëzimet që do të ndiqnin. Kjo realizohet jo vetëm me 

miratimin e akteve përpara fillimit të fushatës, por njëkohësisht dhe me trajnimin e 

kandidatëve dhe personave përgjegjës për financat e partive politike. 

 

Nga ana tjetër, udhëzimi nr. 06, datë 23.03.2021 “Për përdorimin e materialeve 

propagandistike e edukuese dhe rregullat për afishimin e tyre gjatë fushatës 

zgjedhore”, përcaktonte detyrime për kryetarët e bashkive dhe subjektet 
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zgjedhore, për vendet ku do të afishoheshin materialet propagandistike dhe 

rregullat për afishimin e tyre. Por, afati fundor i realizimit të tyre ishte disa ditë 

përpara miratimit të aktit. Pra, edhe në këtë rast kemi vonesa në miratimin e aktit. 

Gjithashtu edhe udhëzimi nr. 01, datë 02.02.2021 “Për caktimin e kritereve për 

përzgjedhjen e monitoruesve, procedurën, emërimin dhe objektin e monitorimit” 

është miratuar me vonesë. Kjo pasi në fakt monitoruesit duhet të emëroheshin dy 

muaj përpara miratimit të aktit. 

 

 

 

e. ANKIMET ZGJEDHORE 

 

Organet drejtuese të KQZ-së kanë funksione te pavarura nga njëra tjetra. 

Megjithatë përjashtim bën kontrolli nëpërmjet ankimit në rrugë administrative i 

akteve të nxjerra nga Komisioneri në KAS.Kodi Zgjedhor parashikon zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve zgjedhore në rrugë administrative dhe në rrugë gjyqësore. 

Ankimi në rrugë administrative do të thotë që vendimet e një organi zgjedhor më 

të ulët ankimohen në një organ zgjedhor të një niveli epror më të lartë. Pra, 

vendimet e KQV-së ankohen në rrugë administrative në KZAZ, vendimet KZAZ në 

KQZ, që në këtë rast është kompetencë e KAS. Në këtë rast vendimet e 

Komisionerit, mund të ankimohen po në KQZ, pra tek KAS, nga subjektet zgjedhore 

për çështje që kanë lidhje me zgjedhjet, apo nga çdo person fizik apo juridik i cili 

është palë në një proces për keqpërdorimin e burimeve shtetërore. 

 

Për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 prill 20121, përpara datës së zgjedhjeve në 

KAS u depozituan gjithsej 24 kërkesa ankimore dhe pas ditës së zgjedhjeve u 

depozituan 31 kërkesa ankimore.  Në Kolegjin Zgjedhor kundër vendimeve të KAS 

u depozituan 7 kërkesa ankimore përpara datës së zgjedhjeve dhe 15 kërkesa 

ankimore pas datës së zgjedhjeve. Shqyrtimi i ankimeve nga KAS, kundër 

vendimeve të nxjerra nga Komisioneri përpara datës së zgjedhjeve, në disa raste 

solli vonesa të konsiderueshme në procese të rëndësishme të zgjedhjeve, si për 

shembull miratimi i modelit dhe përmbajtjes së fletës së votimit. Për më tepër KAS 

në këtë rast rezultoi si organ kontrolli i vendimmarrjes së Komisionerit. Gjithashtu KAS 

ka kompetencë shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në një ose më shumë 

qendra votimi, në një ose më shumë zona zgjedhore apo në të gjithë vendin, si 

dhe për përsëritjen e pjesshme ose të plotë të zgjedhjeve. 

 

Pas datës së zgjedhjeve në KAS u depozituan 31 kërkesa ankimore me 

objekt: 

• Kundërshtimi i Vendimit të Komisionerit për miratimin e Tabelave 

Përmbledhëse të Rezultatit për zonat zgjedhore Gjirokastër, Vlorë, Berat 

, Tiranë, Durrës, Shkodër, Korçë, Fier dhe Elbasan; 

• Shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të 

zhvilluara në datën 

• 25.04.2021 në këto zona zgjedhore dhe përsëritjen e tyre.  
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Referuar vendimeve të KAS, për shqyrtimin e ankimeve zgjedhore rezultoi se 

ankuesit kryesisht pretenduan parregullsi në lidhje me: 

• Shitblerjen e votës dhe ndërhyrjen e personave me rekorde kriminale 

gjatë fushatës, dhe ditën e zgjedhjeve;  

• Shitblerjen e votës nëpërmjet keqpërdorimit të burimeve shtetërore;  

• Intimidimin e votuesve nëpërmjet të ashtuquajturit “fenomeni i 

patronazhistëve” dhe përdorimit të paligjshëm të të dhënave personale;  

• Mohimit të së drejtës për të votuar të emigrantëve dhe të sëmurëve me 

Covid-19. 

 

Pretendimet e ankuesve u mbështeten kryesisht në gjetjet e raportit paraprak të 

OSCE-ODIHR, publikimet në media të fenomeneve të kundërligjshme para dhe 

gjatë ditës së zgjedhjeve, akteve të miratuara nga organet e pushtetit qendror 

dhe vendor, etj. Ankuesit pretenduan se i mbështetën pretendimet e tyre vetëm 

në dokumentacionin të cilin mundën ta siguronin brenda afatit 5 ditor për 

depozitimin e kërkesave ankimore. Provat të cilat sipas ankuesit do të vërtetonin 

masën e shkeljeve të pretenduara, si informacione nga IEVP për numrin e të 

liruarve nga këto institucione gjatë periudhës së zgjedhjeve, informacione nga 

sistemi TIMS i numrit të emigrantëve të cilët kishin hyrë në Republikën e Shqipërisë 

në zgjedhjet pararendëse, informacione për numrin e personave të karantinuar, 

etj., u kërkuan nga ankuesit të siguroheshin nga KAS.  

 

KAS rrëzoi në çdo rast 19 kërkesat e ankuesve për sigurimin e provave apo 

informacioneve shtesë të cilat mund të viheshin në dispozicion nga organet apo 

ente publike, duke shmangur parimet e parashikuara në nenin 137 të Kodit 

Zgjedhor dhe nenin 77 të Kodit të Procedurave Administrative, për detyrimin e 

organit administrativ të zhvillojë hetim administrativ për sigurimin e provave.  

 

KAS doli në rezultatin se shkeljet e pretenduara janë të pa provuara dhe se nuk 

janë shkelje që cenojnë rëndë procesin zgjedhor apo që mund të kenë ndikuar 

në ndarjen e mandateve në zonën zgjedhore. Në këtë rast KAS u referua vetëm 

tek kërkesa ankimore, dëshmia e administratës së KQZ-së për kryqëzimin e të 

dhënave nga pajisjet elektronike për identifikimin e zgjedhësve, të përdorura në 

qendrat e votimit, duke shmangur parimin e hetimit të plotë, objektiv dhe të 

paanshëm.  

 

Vlen të theksohet, se KQZ nuk ka miratuar akte të cilat të përcaktojnë kritere të 

matshme për vlerësimin e masës së shkeljeve, duke bërë të mundur që pa një 

hetim të gjithanshëm dhe të plotë, vlerësimi i “masës së shkeljes”, apo “masës së 

ndikimit të ndarjes së mandateve” të mbetet subjektiv. KAS rrëzoi kërkesat 

ankimore duke u referuar gjetjeve në raportin e OSBE-ODIHR dhe jo analizës ligjore 

se parregullsitë e pretenduara nga ankuesi nuk janë shkelje të parashikuara nga 

Kodi Zgjedhor. Raportet e vëzhguesve vendas dhe të huaj mund të shërbejnë si 

indice për thellimin e hetimit administrativ apo gjyqësor, por jo si mjet për vlerësimin 

e ligjshmërisë së ankesave zgjedhore. 
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f. DISA VLERËSIME PËR KAS, KRR DHE KOLEGJIN ZGJEDHOR 

 

Kolegji Gjyqësor Zgjedhor është krijuar si strukturë e pavarur gjyqësore me status të 

veçantë ligjor për të pranuar, shqyrtuar dhe marre vendime mbi ankimet e akteve 

dhe procedurave zgjedhore. Ky kolegj ushtron një veprimtari të posaçme në 

dhënien e drejtësisë administrative, duke u bazuar në respektimin e dispozitave të 

Kodit Zgjedhor. Arsyeja fillestare e krijimit të kësaj strukture gjyqësore të posaçme 

ka qenë e lidhur me ndërtimin e një trupe gjyqtaresh të pavarur, të besueshëm 

për publikun dhe partitë politike si dhe me integritet të larte në vendimmarrje. Po 

ashtu, është pasur në konsideratë që kjo trup gjyqësore të shqyrtonte me 

objektivitet, shpejtësi, cilësi dhe efiçensë ankesat mbi mbarëvajtjen e procesit 

zgjedhor.  

 

ISP mendon se arsyet, nevojat dhe elementet e ngutshëm mbi të cilat u ngrit kjo 

strukturë e pavarur gjyqësore, nuk ekzistojnë në realitetin e sotëm në sistemin e 

drejtësisë, pasi komprometojnë arritjet e reformës në drejtësi lidhur me cilësitë e 

gjyqtareve dhe pavarësinë e tyre në gjykim. Po ashtu gjatë zgjedhjeve të fundit 

parlamentare 2021, subjektet politike për shkak të një paqartësie për varietete të 

ndryshme shkeljesh ligjore, ju drejtuan njëkohësisht edhe kolegjit edhe gjykatave 

të zakonshme duke shkaktuar një kakofoni, mbivendosje dhe rrëmuje të 

panevojshme në procesin vendimmarrës të administrimit zgjedhor. Për këto arsye, 

kjo strukturë e posaçme gjyqësorë duhet të suprimohet, duke i lënë vendin 

veprimtarisë normale të gjykatës administrative të juridiksionit të zakonshëm. 

Gjithsesi, për shkak të natyrës se procesit zgjedhor, afatet dhe procedurat 

gjyqësore në këtë fushe duhet të vijojnë të mbeten të diferencuara siç 

parashikohen aktualisht në Kodin Zgjedhor, për të përmbushur një proces të 

shpejtë dhe efektiv ankimimi. 

 

Kolegji Gjyqësor Zgjedhor apo trupat e thjeshta gjyqësore administrative që mund 

të marrin kompetencat e tij në të ardhmen, duhet të kenë  detyrimin që në disa 

raste, të krijojnë vetë praktika të konsoliduara gjyqësore, sipas të cilave, t’ju jepet 

sipas rastit çështjeve të caktuara një radhe preferimi, kur ato kanë lidhje me 

mbarëvajtjen e procesit zgjedhor dhe shmangies se rrezikimit për të humbur afate 

të rëndësishme procedurale, që mund të cenojnë rëndë zhvillimin e këtij procesi. 

Në këto raste Kolegji ose trupat gjyqësore nuk duhet të luajë një rol pasiv dhe të 

vihet në lëvizje vetëm nga kërkesa të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, por 

duhet të investohet vetë për t’i paraprirë situatave të caktuara. Kjo është vërejtur 

në apatinë për t’ju përgjigjur në kohë dhe me përgjegjësi vonesave në gjykimin e 

formatit të fletëve të votimit, të cilat rrezikuan të anulojnë për shkak të afateve 

zgjedhjet parlamentare 2021. 

 

Kolegji Gjyqësor Zgjedhor ka vijuar të mbajë qëndrime jo të argumentuara në 

mënyrë bindëse mbi kompetencat lëndore, duke ju referuar edhe jurisprudencës 

së tij të mëparshme, duke i kaluar gjykatave të juridiksionit të zakonshëm 

administrativ shqyrtimin e çështjeve që megjithëse janë shkelje të procesit 

zgjedhor, nuk janë kryer nga subjektet zgjedhore (rasti i aktiviteteve të ndaluara të 
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Kryetarit të Bashkisë Tiranë). ISP sugjeron që Kolegji ose trupat gjyqësore në të 

ardhmen të vijojnë të konsolidojnë praktikën e tyre, duke pranuar, shqyrtuar dhe 

vendosur mbi të gjitha çështjet  e mbarëvajtjes se procesit zgjedhor, pa qenë kjo 

e kushtëzuar nga  elemente të tjera përjashtues. 

 

Komisioni Rregullator mbeti në planin dytësor dhe në shumë raste i parëndësishëm. 

Kjo strukture anashkaloi përgjegjësitë dhe kompetencat e saj thelbësore në 

momente mjaft delikate të procedurave zgjedhore (rasti i miratimit të formatit të 

fletëve të votimit), duke rrezikuar shtyrjen e afatit të zgjedhjeve. Natyra e 

funksionimit të saj kishte ekuilibrime të vendosura mbi interesa politike, të cilat 

krijuan një status-quo në aktivitetin e saj. Nën disa raste aktet e miratuara prej tyre 

ishin drafte të gatshme qe ishin trashëguar nga vendimmarrje të mëparshme të 

veprimtarisë rregullatore të ish KQZ. Megjithëse me rol dytësor në procesin 

zgjedhor, komisioni rregullator qëlloi të ishte struktura me e shtrenjtë në shpenzimin 

e të fondeve publike, veçanërisht për përfitimin e pagave të anëtarëve të tij. Kjo 

strukture u identifikua se përshtati qëllimisht një agjende të imponuar mbledhjesh 

dhe aktivitetesh të shtrira në disa javë në dy vitet e fundit, me qëllim që anëtarët 

e saj të përfitonin shumën maksimale vjetore të pagës se tyre (referenca e 80% të 

pagës se Komisionerit për zgjedhjet). Për të gjitha konstatimet e mësipërme, ISP 

mendon se kjo strukturë duhet të suprimohet, duke ia transferuar rolin dhe 

kompetencat e saj Komisionerit për Zgjedhjet. 

 

Kolegji Ankimeve dhe Sanksioneve ka përgjegjësinë dhe detyrimin që të shtojë 

përpjekjet duke u ri-organizuar në një mekanizëm efikas dhe transparent për të 

eliminuar konstatimet e vonesave të ndjeshme në publikimin e procesverbaleve 

të mbledhjeve të tij, si  dhe të dokumentacionit të plotë të palëve (denoncimi, 

komunikimet dhe vendimet zyrtare, etj), shqetësim që i është paraqitur në disa 

takime online edhe Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. Shqetësim është edhe 

fakti se rastet e deritanishme kanë qenë demotivuese për denoncime e raportime 

nga individë dhe shoqëria civile për shkelje të Kodit Zgjedhor, pasi është krijuar 

perceptimi se në KQZ ka dy linja vlerësimi për të njëjtat argumente ligjore, nga 

Komisioneri Shtetëror dhe nga KAS, dhe se vendimet e deritanishme tregojnë se 

nuk janë të qarta konceptet e shkeljes ligjore që nënkuptojnë dispozita të veçanta 

të Kodit Zgjedhor. 

 

Kolegji Ankimeve dhe Sanksioneve meriton të jetë më transparent, më i pavarur 

dhe llogaridhënës me publikun, duke sugjeruar organizim prej tyre të 

konferencave të shtypit për sqarimet e vendimmarrjes, si dhe miratimin e një 

manuali mbi konceptet e KAS rreth dispozitave ligjore të Kodit Zgjedhor dhe të 

praktikës së mirë të vendeve të tjera në vendimmarrjet lidhur me shkeljet 

zgjedhore. KAS duhet të shtojë gjithashtu përpjekjet për unifikime të 

vendimmarrjeve të saj të mëparshme për raste të ngjashme, në të cilat qëndrimet 

nuk kanë qenë koherente, plotësisht të argumentuara dhe të kuptueshme për 

publikun. 
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Kolegji Ankimeve dhe Sanksioneve përballet me sfidën të tregojë një integritet më 

të lartë, kur vjen puna për t’u ballafaquar me çështje delikate me interes të lartë 

për subjektet politike, duke mos treguar nëpërmjet ndarjes në votime 3 me 2 një 

lloj formacioni me ndasi dhe përkatësi të interesave politike në vendimmarrje. Me 

gjithë ndryshimet ligjore për t’i bërë me të pavarura organet e reja të KQZ, 

tendenca për ndikim dhe rreshtim politik mbetet ende e lartë. Kjo mbase kërkon 

një tjetër formule ligjore në të ardhmen në përzgjedhjen dhe emërimin e 

kandidateve në këto struktura të larta zgjedhore, duke garantuar më shumë 

pavarësi dhe integritet institucional. 

  

KAS edhe në vendimet e miratuara gjatë muajve maj-qershor 2021, ka përsëritur 

qëndrimin, sipas të cilit, ky komision  shqyrton paligjshmëri dhe parregullsi, por kur 

këto të fundit janë të tilla që mund të ndikonin në rezultatin e zgjedhjeve sipas 

qarqeve. Megjithatë ISP rekomandon që nëse gjatë procedurave konstatohen 

shkelje materiale apo procedurale që nuk ndikojnë parimisht në rezultatin 

zgjedhor, ato duhet të referohen në organet kompetente për masa të mëtejshme 

të natyrës disiplinore, administrative ose penale me qëllim që asnjë shkelje mos 

kalojë pa ndëshkimin e merituar sipas legjislacionit në fuqi, qoftë ndaj subjekteve 

politike, individëve të përfshirë në mbarëvajtjen e procesit zgjedhor ose ndaj 

personave të tretë. 

 

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, KAS dhe Komisioni Rregullator duhet të 

normonin/ jnë një akt të përbashkët rregullator për të qartësuar rolin, pozitën 

hierarkike, rëndësinë dhe autoritetin e secilit prej tyre në raporti me institucionet e 

tjera të KQZ-se. Ky kombinim duhet të prek krahas tyre edhe administratën 

zgjedhore në varësi, për të identifikuar varësinë dhe ndikimin nga autoriteti 

vendimmarrës i organeve të mësipërme.  

 

KAS duhet të vet- inkurajohet për të ngritur dhe prezantuar propozime me natyre 

ligjore dhe nënligjore, të cilat do t’i vinin në ndihmë përmirësimit të legjislacionit 

zgjedhor dhe mbarëvajtjes së zgjedhjeve, duke e kthyer në një mekanizëm me 

natyre ex-officio, për çështje për të cilat vjen në dijeni në vijim të përmbushjes se 

kompetencave të tij. Kontributi legjislativ në këtë rast duhet të jete një pjesë e 

vazhdueshme e punës së kësaj strukture, me qëllim për të parandaluar dhe evituar 

në të ardhmen handikapë ligjore, të cilat dukshëm kanë provokuar shkelje të 

procesit zgjedhor. 
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7. PËRCEPTIMI NGA SHOQËRIA 

CIVILE & EKSPERTËT PËR PROCESIN 

DHE REFORMËN ZGJEDHORE 
 

Një pyetësor profesional në pyetje iu adresuar organizatave të shoqërisë civile, 

ekspertëve elektorale, pedagogëve dhe gazetarëve të medias që merren me 

zgjedhjet. Pjesë e përgjigjeve ishin organizata të njohura si Akademia e Studimeve 

Politike, NDI, BIRN Albania, EMA, Media e Lirë, Aleanca Gjinore për Zhvillim, CDI, 

AIS, Qëndresa Qytetare, Qendra Rinore Vlorë, Shoqata për Kulturë Demokratike, 

etj, media si Abc News, A2, TCH, Vizion Plus, Newsbomb.al, etj, si dhe staf 

akademik nga Universiteti i Tiranës, Universiteti i Shkodrës, Universiteti i New York-ut, 

Albanian University, etj.  

 

Në total ishin 66 opinione të dhëna nga kjo kategori, shifër e mjaftueshme për të 

krijuar një perceptim të medias, shoqërisë civile dhe ekspertëve ligjorë. Në 

pyetësorin profesional rezultoi se 65% ishin vajza dhe gra, 35% gjinia tjetër, dhe se 

pjesa më e madhe e të pyeturve kishin pasur përvojë ose angazhime në një prej 

tri zgjedhjeve të fundit parlamentare në Shqipëri. 

 

 

  

a. EKSPERTËT: KOMISIONERI PËR ZGJEDHJET, STRUKTURA MË POZITIVE E KQZ 

 

Në pyetjen drejtuar shoqërisë civile dhe ekspertëve lidhur me profesionalizmin e tri 

strukturave të KQZ, mbështetja për Komisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve është 

dukshëm më e lartë, sesa për KAS dhe Rregullatorin. Dy të fundit kanë mbështetje 

26% ndërkohë që për Komisionerin mbështetja është 61%. Edhe në komponentin 

e pavarësisë dhe të integritetit në vendimmarrje, mbështetja për Komisionerin 

është dukshëm më e lartë, 50% për Komisionerin, 15% për KAS dhe 19% për 

Rregullatorin. Me interes është diferenca në kuota midis tri strukturave, - Rregullatori 

ka të njëjtin vlerësim në dy rastet, kurse dy herë më shumë të pyetur i japin vlerësim 

më të lartë KAS për pavarësinë dhe integritetin, sesa për anën profesionale të 

vendimmarrjes së tij. 
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CILI NGA TRE INSTITUCIONET NË KQZ, NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE TË 25 PRILLIT.. 

   Tregoi më tepër 

profesionalizëm? 

Tregoi më tepër pavarësi 

dhe integritet? 

Asnjë 11,4 15,2 

Komisioneri Shtetëror për Zgjedhjet (KSH) 61,5 50 

Komisioni i Ankimimeve dhe i 

Sanksioneve (KAS) 

7,7 15,4 

Komisioni Rregullator (KRR) 19,2 19,2 

 

 

 

b. KQZ ME TRE ORGANE, SKEPTICIZËM NGA SHOQËRIA CIVILE DHE EKSPERTËT 

 

Tek ekspertët dhe shoqëria civile dominon opinioni se kompozimi i ri i KQZ në 

zgjedhjet e vitit 2021 nuk solli përmirësime në raport me zgjedhjet e kaluara. Në 

cilësinë e integritetit vetëm 15% shohin evoluim nga 2013 apo 2017, ndërkohë që 

përmirësime minimale shihen nga 38% dhe vlerësim se nuk ka pasur ndryshime 

japin 46% e të pyeturve. Në standardin e zgjedhjeve pjesa që sheh përmirësim 

është e papërfillshme, vetëm 3,8%, ndërkohë që 46% shohin përmirësime minimale 

dhe po kaq theksojnë se asgjë nuk ka ndryshuar. Në lidhje me pavarësinë e KQZ 

shumica e të pyeturve, 57,7% mendojnë se nuk ka pasur ndryshime nga zgjedhjet 

e kaluara, asnjë i pyetur nuk sheh përmirësime të mëdha dhe 42% shohin 

përmirësime minimale. Në lidhje me profesionalizmin në vendimmarrjen e KQZ 

vetëm 7% shohin përmirësim të ndjeshëm, 50% përmirësime të vogla dhe 38% 

mendojnë se nuk ka pasur ndryshim nga zgjedhjet e mëparshme.  

 

Në lidhje me transparencën në vendimmarrjen e KQZ 46% shohin përmirësime të 

vogla, 15% shohin përmirësime të ndjeshme dhe 38% nuk shohin ndryshim nga 

zgjedhjet e kaluara. Në total, vetëm tek integriteti dhe transparenca ka kuota të 

larta përmirësuese në raport me zgjedhjet e kaluara, ndërkohë që treguesit e 

pavarësisë dhe të standardeve të zgjedhjeve mbeten në kuotat më të larta kritike, 

nga këndvështrimi i ekspertëve dhe shoqërisë civile.  

 

NË VLERËSIMIN TUAJ, SI KA NDIKUAR NDARJA E RE E KQZ-SË NË TRI STRUKTURA, KRAHASUAR ME 

STRUKTURËN E MËPARSHME ME VETËM NJË ORGAN, NË CILËSINË E KRITEREVE TË ZGJEDHJEVE TË 

RENDITURA MË POSHTË:   
Është më i 

përkeqësuar 

Është pak 

më i 

përmirësuar 

Është 

përmirësuar 

shumë 

Nuk ka 

ndryshuar 

Integriteti i KQZ 0 38,5 15,4 46,2 

Standardet e zgjedhjeve 3,8 46,2 3,8 46,2 

Pavarësia e KQZ 0 42,3 0 57,7 

Profesionalizmi në vendimmarrje 3,8 50 7,7 38,5 

Transparenca në vendimmarrje 0 46,2 15,4 38,5 
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c. MBI NDIKIMIN E NDRYSHIMEVE KUSHTETUESE DHE NË KODIN 

ZGJEDHOR 

 

Mbi 50% e ekspertëve dhe shoqërisë civile mendojnë se ndryshimet kushtetuese të 

vitit 2020 nuk rezultuan pozitive në integritetin dhe standardet e zgjedhjeve, 

ndërkohë që vetëm 30% kanë mendim pozitiv. Opinioni është i ndryshëm tek rasti 

i ndryshimeve në Kodin Zgjedhor (2020), ku 38% kanë qëndrime kritike dhe 41% 

mendojnë se ndryshimet në Kod rezultuan pozitive. Në tërësi, baza ligjore për 

zgjedhjet konsiderohet e qartë dhe e plotë nga rreth 38% të të pyeturve, ndërkohë 

që 45% janë kritikë ndaj këtij vlerësimi. 

 
 

LIDHUR ME ZGJEDHJET PARLAMENTARE TË 25 PRILLIT,  

SA JENI DAKORD ME POHIMET E MËPOSHTME MBI BAZËN LIGJORE TË ZGJEDHJEVE 
  

Neutral Pjesërisht 

dakord 

Pjesërisht 

kundër 

Plotësisht 

dakord 

Plotësish

t kundër 

Nuk 

e di 

Ndryshimet kushtetuese rezultuan 

pozitive 

15,4 26,9 30,8 3,1 20 3,8 

Ndryshimet në Kod rezultuan pozitive 15,4 38,5 34,6 3 4,7 3,8 

Baza ligjore për zgjedhjet ishte në 

standardet e duhura 

15,4 34,6 30,8 3,8 15,4 0 

Baza ligjore ishte e plotë dhe e qartë 11,5 34,6 30,8 7,7 15,4 0 

Baza ligjore konsensuale ishte më e 

besueshme sesa ajo pa konsensus 

23,1 34,6 26,9 11,5 3,8 0 

 

 

Në pyetjen specifike nëse ndryshimet ligjore të marrëveshjes konsensuale të 5 

qershorit ishin më të besueshme sesa ndryshimet e njëanshme të tetorit 2020, 

opinioni i shoqërisë civile dhe ekspertëve është mbështetës i konsensusit (46%) ndaj 

vetëm 29% që mendojnë në mënyrë kritike.  Në pyetjen nëse aplikimi i votës 

parapëlqyese arriti të ofrojë rritje të demokracisë përfaqësuese dhe më shumë 

hapësirë demokratike, midis shoqërisë civile dhe ekspertëve dominon vlerësimi 

kritik. Në total, 54% shprehen qartësisht kundër dhe 34% janë neutralë, duke lënë 

vetëm 12% që është pjesërisht ose plotësisht dakord. Ky përfundim është një 

tregues i mosbesimit të thellë të shoqërisë civile dhe të ekspertëve tek eksperimenti 

i votës së parapëlqyer edhe efektit real që ajo dha në cilësinë e demokracisë 

përfaqësuese.          
 

11.5

34.6
30.8

0

23.1

Pjesërisht dakord Neutral Pjesërisht kundër Plotësisht dakord Plotësisht kundër

A SOLLI RRITJE TË DEMOKRACISË PËRFAQËSUESE APLIKIMI I VOTËS 

PARAPËLQYESE?
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d.   MBI IMPAKTIN E REZULTATEVE TEK LEGJISLACIONI MBI PARTITË 
 

Disa pyetje të ngjashme si për qytetarët, iu adresuan edhe ekspertëve dhe 

shoqërisë civile, kryesisht lidhur me vlerësimin për impaktin e elementëve të rinj të 

sistemit zgjedhor dhe pritshmëritë për reformën e ardhshme elektorale. Kështu, 

50% ishin kundër dhe vetëm 38% pro tezës se kandidatët që morën më shumë vota 

kanë edhe legjitimitet më të lartë përfaqësues. Mbi 61% e ekspertëve dhe 

aktivistëve të shoqërisë civile kanë vlerësimin se kandidatët me zero vota në 

zgjedhje tregojnë se ata ishin kandidatë formalë. Pjesa tjetër prej 34% ndan 

opinion të kundërt dhe një pakicë e papërfillshme mban qëndrim neutral. Pjesë 

që është kundër, siç duket vë në dyshim rezultatin zyrtar zgjedhor dhe faktin se një 

numër i madh kandidatësh kishte zero vota. 
 

 

LIDHUR ME REZULTATET E KANDIDATËVE DHE PARTIVE POLITIKE  

NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE TË 25 PRILLIT, PRO APO KUNDËR POHIMEVE: 
 

  Kundër Asnjanës Pro 

Kandidatët që morën më shumë vota, kanë legjitimitet më të madh 50 11,5 38,5 

Marrja 0 (zero) vota në zgjedhje nga kandidatët, tregon se ata ishin 

kandidatë fiktivë 

34,6 3,8 61,5 

Partitë Politike që kanë më pak se 3000 vota duhet të shkrihen 11,5 23,1 65,4 

Partitë që morën vota, por nuk morën mandate, duhet të vazhdojnë 

të financohen nga shteti 

53,8 19,2 26,9 

Partitë me mbi 1% vota që nuk morën mandate duhet të vazhdojnë 

të kenë zyra nga shteti 

42,3 26,9 30,8 

 

Interesant është fakti se për partitë që morën nën 3000 vota, shifra e kërkuar 

ligjërisht për krijimin e një partie politike, dy të tretat e ekspertëve dhe shoqërisë 

civile mendon se ato duhet të shkrihen. Vetëm 11% shpreh mendim alternativ, 

shifra më e ulët e mbështetjes në të gjitha pyetjet e kësaj kategorie.  

 

Ekspertët, ndryshe nga qytetarët, mendojnë në shumicë (53,8%) se partitë që 

morën vota, por që nuk siguruan mandate për të qenë parti parlamentare, duhet 

ndërshkuar edhe me ndalimin e financimit shtetëror. Pak më shumë se një e 

katërta e tyre ndan opinion të kundërt, pro tezës së ndalimit të financimit për 

partitë joparlamentare. Një raport i njëjtë, por me distancë më të afërt (42% 

kundër dhe 30% pro), ndahen edhe tek vlerësimi se partitë me mbi 1% të votave 

dhe që nuk morën mandate parlamentare duhet të vijojnë të kenë zyra falas nga 

shteti. Mbi 57% janë dakord me vlerësimin se KQZ pati kohën e duhur për 

administrimin cilësor të zgjedhjeve, ndërkohë që 38% janë kundër këtij vlerësimi.  

 

 

 

 

e.  MBI BAZËN LIGJORE DHE VENDIMMARRJET E KQZ/KOLEGJIT ZGJEDHOR 
 

Në vlerësimin mbi KQZ dhe institucioneve të tjera në procesin zgjedhor të vitit 2021, 

ekspertët dhe shoqëria civile ka një ndarje të qartë midis vlerësimit për bazën 

ligjore dhe mbështetjen e dhënë, me vlerësimin për vendimmarrjet e tyre. 
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VLERËSIMI PËR ROLIN E KQZ DHE INSTITUCIONEVE TË TJERA NË ZGJEDHJET E 25 PRILLIT 
 

  Neutral Pjesërisht 

dakord 

Pjesërisht 

kundër 

Plotësisht 

dakord 

Plotësisht 

kundër 

KQZ pati kohën e duhur për administrimin 

cilësor të zgjedhjeve 

2,8 42,3 19,2 15,4 19,2 

KQZ pati mekanizmat e duhura për 

jetësimin e standardeve të zgjedhjeve 

15,4 42,3 15,4 19,2 7,7 

KQZ pati mbështetje ndërkombëtare në 

fushatën e zgjedhjeve 

11,5 26,9 0 61,5 0 

Baza ligjore ishte e qartë 0 57,7 26,9 7,7 7,7 

KQZ arriti të marrë vendime të pavarura 

dhe profesionale 

15,4 38,5 34,6 0 11,5 

Kolegji Zgjedhor rezultoi trupë gjyqësore 

me nivel të lartë profesional 

34,6 26,9 19,2 3,8 15,4 

Vendimet e Kolegjit Zgjedhor u bazuan në 

fakte dhe standarde të larta 

30,8 34,6 11,5 3,8 15,4 

Kolegji Zgjedhor ndikoi në rritjen e cilësisë 

dhe besimit të zgjedhjeve 

26,9 34,6 11,5 3,8 23,1 

Kolegji Zgjedhor rezultoi një ekspertiment 

i dështuar 

19,2 19,2 26,9 19,2 15,4 

 

 

Konkretisht, ka katër vlerësime pozitive për bazën ligjore dhe mbështetjen e dhënë 

për KQZ:  

• Rreth 88% vs 0% mendojnë se KQZ pati mbështetje ndërkombëtare në 

fushatën e zgjedhjeve 

• Rreth 65% vs 34% mendojnë se baza ligjore ishte e qartë 

• Rreth 62% vs 23% mendojnë se KQZ pati mekanizmat e duhura për 

jetësimin e standardeve të zgjedhjeve 

• Rreth 58% vs 38% mendojnë se KQZ pati kohën e duhur për 

administrimin cilësor të zgjedhjeve 

 

Ndërkohë në përgjigjet e dhëna ka pesë vlerësime kritike / skeptike, sidomos lidhur 

me Kolegjin Zgjedhor.  

Konkretisht:  

• Rreth 38% vs 46% mendojnë se KQZ arriti të marrë vendime të pavarura 

dhe profesionale 

• Rreth 38% vs 27% mendojnë se vendimet e Kolegjit Zgjedhor u bazuan 

në fakte dhe standarde të larta 

• Rreth 38% vs 34% mendojnë se Kolegji Zgjedhor ndikoi në rritjen e 

cilësisë dhe besimit të zgjedhjeve 

• Rreth 38% vs 42% mendojnë se Kolegji Zgjedhor rezultoi një 

ekspertiment i dështuar 

• Rreth 30% vs 35% mendojnë se Kolegji Zgjedhor rezultoi trupë gjyqësore 

me nivel të lartë profesional 
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f.  LIDHUR ME STANDARDET E VLERËSIMIT PËR INCIDENTET DHE ANKESAT 

 

Shoqëria civile dhe ekspertët u pyetën edhe për aspekte teknike dhe 

administrative të vendimmarrjeve të KQZ. Sipas të dhënave:  

• 65% mendojnë se KQZ nuk ka treguar paanshmëri në lidhje më 

dënimin e incidenteve zgjedhore,  

• 69% mendojnë se nuk ka treguar paanshmëri në lidhje me shqyrtimin 

e ankesave të partive politike,  

• 73% mendojnë se KQZ ka bërë punë profesionale për informimin e 

zgjedhësve, 

• 65% vlerësojnë paanshmërinë e KQZ lidhur me regjistrimin e listave të 

kandidatëve,  

• 57% janë kritikë në lidhje me rolin dhe vendimmarrjen e KQZ mbi 

mënyrën e operimit ndaj denoncimeve dhe sugjerimeve të ardhura 

nga shoqëria civile. 

 

 
 

NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE TË 25 PRILLIT, SI MENDONI QË KA QENË 

QËNDRIMI I KQZ-SË NDAJ: 
 

  Ka treguar 

paanshmëri 

Nuk e di Nuk ka treguar 

paanshmëri 

Dënimit të incidenteve zgjedhore 34,6 0 65,4 

Shqyrtimit të ankesave të partive 23,1 7,7 69,2 

Fushatës informuese për zgjedhësit 73,1 15,4 11,5 

Regjistrimit të listave të kandidatëve 65,4 11,5 23,1 

Shqyrtimit të denoncimeve dhe 

sugjerimeve nga shoqëria civile 

30,8 11,5 57,7 

 

 

 

 

g.  LIDHUR ME PËRGJEGJËSINË PËR AKTET NËNLIGJORE DHE NË NXJERRJEN E 

REZULTATIT 

 

Në vijim të perceptimit të shoqërisë civile dhe të ekspertëve mbi rolin dhe 

vendimmarrjen e KQZ, ata u pyetën edhe për nivelin e përgjegjësisë në disa prej 

aspekteve të rëndësishme të procesit zgjedhor, siç është shitblerja e votës, nxjerrja 

e rezultateve, aktet nënligjore dhe listat e kandidatëve.  

 

Bazuar në të dhënat e përpunuara mbi përgjigjet, rezulton se: 

• 73% vs 15% mendojnë se KQZ ka përgjegjësi për vonesat në daljen e 

akteve nënligjore 

• 50% vs 38% mendojnë se KQZ ka përgjegjësi për vonesat në miratimin 

e listave të kandidatëve 

• 73% vs 23% mendojnë se KQZ ka përgjegjësi për vonesat në nxjerrjen e 

rezultatit të zgjedhjeve 
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• 57% vs 42% mendojnë se KQZ ka përgjegjësi për rastet e konstatuara 

për shitblerjen e votës 

 
 

NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE TË 25 PRILLIT, A MENDONI SE KQZ KA PËRGJEGJËSI PËR: 
  

Jo, nuk ka 

përgjegjësi 

Nuk e di Po, ka 

përgjegjësi 

Vonesat në daljen e akteve nënligjore 15,4 11,5 73,1 

Vonesat në miratimin e listave të 

kandidatëve 

38,5 11,5 50 

Vonesat për nxjerrjen e rezultatit të 

zgjedhjeve 

23,1 3,8 73,1 

Për rastet e konstatuara për shitblerjen e 

votës 

42,3 0 57,7 

 

Një nga tabelat më të rëndësishme të pyetësorit është vlerësimi direkt mbi 

performancën e institucioneve dhe aktorëve të ndryshëm në procesin zgjedhor të 

vitit 2021. Vlerësimet janë të ndara në tri kategori, vlerësimet pozitive (punë e mirë 

ose shumë e mirë), vlerësimet negative (punë aspak e mirë ose jo e mirë), si dhe 

në vlerësimet neutrale (punë mesatare).  

 

Nga të dhënat rezulton se: 

• Rreth 41% e vlerësojnë punën e kryer nga KQZ si të mirë/shumë të mirë, 

ndërkohë që 23% e vlerësojnë negativisht. 

• Vetëm 7% e vlerësojnë punën e kryer nga Qeveria si të mirë/shumë të 

mirë, ndërkohë që 65% e vlerësojnë negativisht 

• Asnjë i pyetur nuk mendon se partitë politike kanë pasur rol të 

mirë/shumë të mirë në zgjedhje 

• Vetëm 7% e vlerësojnë punën e kryer nga Presidenti si të mirë/shumë 

të mirë, ndërkohë që 69% e vlerësojnë negativisht 

• Rreth 46% kanë vlerësim mesatar për punën e kryer nga Prokuroria në 

zgjedhje, ndërkohë që 34% e vlerësojnë negativisht dhe 14% 

pozitivisht.  

• Rreth 38% kanë vlerësim mesatar për punën e SPAK në zgjedhje, 14% 

e vlerësojnë shumë të mirë/të mirë dhe 34% e vlerësojnë negativisht 

• 34% e vlerësojnë mesatare punën e Policisë në zgjedhje, ndërkohë që 

46% e vlerësojnë negativisht ndaj 19% pozitivisht. 

• DAP vlerësohet pozitivisht vetëm nga 3%, ndërkohë që vlerësim 

negativ japin rreth 50%, ndaj 42% me vlerësim mesatar. 

• KLSH dominohet nga vlerësimi mesatar me 34%, ndjekur nga vlerësimi 

negativ 26% dhe ai pozitiv 19%. 
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NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE TË 25 PRILLIT, 

SI E VLERËSONI PUNËN E INSTITUCIONEVE / AKTORËVE TË RENDITUR MË POSHTË: 
 

  Aspak 

të mirë 

Jo shumë 

të mirë 

Mesatar

e 

Shumë 

të mirë 

Të mirë Nuk e 

di 

Komisioni Qendror i 

Zgjedhjeve 

7,7 15,4 34,6 7,7 34,6 0 

Qeveria 38,5 26,9 26,9 0 7,7 0 

Partitë Politike 15,4 38,5 46,2 0 0 0 

Presidenti 42,3 26,9 23,1 0 7,7 0 

Prokurori i Përgjithshëm 7,7 26,9 46,2 2,8 11,5 3,8 

SPAK 19,2 15,4 38,5 0 19,2 7,7 

Policia e Shtetit 23,1 23,1 34,6 0 19,2 0 

Departamenti i Administratës 

Publike  

26,9 23,1 42,3 0 3,8 3,8 

Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) 11,5 15,4 34,6 0 19,2 19,2 

Komiteti Teknik për COVID-19 50 11,5 26,9 0 7,7 3,8 

Media 15,4 19,2 26,9 19,2 30,8 0 

Shoqëria Civile 3,8 7,7 38,5 19,2 23,1 0 

Misioni vëzhgues i ODIHR/OSBE 0 3,8 50 19,2 23,1 3,8 

Ambasadorët / Përfaqësuesit 

ndërkombëtarë 

7,7 3,8 26,9 19,2 42,3 0 

 

 

❖ Komiteti Teknik i COVID ka marrë vlerësim rekord negativ prej 61%, ndaj 

7% vlerësim pozitiv 

❖ Roli i medias në zgjedhje ka vlerësim pozitiv 50%, ndaj 34% vlerësim 

negativ dhe 26% vlerësim mesatar. 

❖ Roli i shoqërisë civile dominohet nga vlerësimi pozitiv 42%, vlerësimi 

mesatar 38% dhe negativ vetëm 11%. 

❖ Misioni i ODIHR/OSBE vlerësohet pozitivisht nga 42%, vlerësim mesatar 

nga 50% dhe kuota minimale negative 

❖ Ambasadorët dhe përfaqësuesit ndërkombëtarë kanë shifër të lartë 

vlerësimi pozitiv (62%), ndjekur nga vlerësimi mesatar 27% dhe vetëm 11% 

me vlerësim negativ. 

 

 

h.   REFORMA E RE ZGJEDHORE? QARTËSI DHE MBËSHTETJE PËR NDRYSHIME 

 

Të pyetur për prioritetet e reformës së ardhshme zgjedhore, ekspertët dhe shoqëria 

civile, në tërësi kanë qëndrime të qarta pro ndryshimeve të rëndësishme. 

Konkretisht,  
 

• Mbi 88% mbështesin aplikimin e numërimit elektronik 

• Mbi 84% mbështesin depolitizimin e komisioneve zgjedhore 

• Mbi 85% mbështesin deklarimin përpara votimit të burimeve të 

financimit 

• Mbi 88% mbështesin reformimin e Kolegjit Zgjedhor 

• Mbi 84% mbështesin riformatimin e KQZ dhe të rolit të tij në zgjedhje 
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• Mbi 74% mbështesin përfshirjen dhe jetësimin e votës së diasporës 

 

E vetmja pikë ku ka ndarje të opinioneve, me 47-48% qëndrim neutral apo pa 

opinion të qartë, është propozimi që në krye të KQZ të jetë një anëtar i Gjykatës 

së Lartë, praktikë që është aplikuar nga disa vende, përfshirë vende fqinje. 

Mbështetja për këtë ide është mbi 42%, ndërkohë që rreth 18% janë kundër.  

 
 

NËSE FLASIM PËR ZGJEDHJET E ARDHSHME NË PËRGJITHËSI, SA DAKORD JENI ME 

NDRYSHIMET E SUGJERUARA MË POSHTË: 

 
Pjesërisht 

dakord 

Plotësisht 

dakord 

Pjesërisht 

kundër 

Plotësisht 

kundër 

Neutral Nuk 

e di 

Të aplikohet numërimi elektronik 23,1 65,4 3,8 3,8 3,8 0 

Komisionerët të jenë jo partiakë 11,5 73,1 7,7 3,8 3,8 0 

Të bëhet para votimit deklarimi i 

financimit nga partitë dhe 

kandidatët 

15,4 69,2 0 3,8 11,5 0 

Kolegji Zgjedhor të ketë strukturë 

më funksionale 

19,2 69,2 3,8 0 7,7 0 

Të riformatohet KQZ dhe roli i tij 23,1 61,5 3,8 3,8 7,7 0 

KQZ të drejtohet nga një gjyqtar 

i Gjykatës së Lartë 

19,2 23,1 7,7 11,5 36,9 11,5 

Të përfshihet dhe realizohet vota 

e diasporës 

3,8 69,2 0 3,8 19,2 3,8 
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8. PERCETIMI I QYTETARËVE 

MBI KQZ, PROCESIN DHE 

REFORMËN ZGJEDHORE 
 

ISP zhvilloi një pyetësor lidhur me perceptimin edhe të qytetarëve mbi vlerësimin e 

KQZ-së dhe të standardeve të legjislacionit zgjedhor, me synimin edhe për të 

ofruar sugjerime për përmirësime ligjore apo administrative të mëtejshme. Në 

pyetësorin për qytetarët u përfshinë 800 qytetarë, nga të cilët 52% ishin vajza dhe 

gra dhe 48% meshkuj. Lidhur me moshat, 33% ishin të moshës 16-25 vjeç, 31% të 

moshës 26-35 vjeç, 20% të moshës 36-45% vjeç, 11% të moshës 46-55 vjeç, 5% të 

moshës 56-65 vjeç. Asnjë nga qytetarët e përgjigjur nuk ishin mbi moshën 65 vjeç 

edhe për shkak se pyetësori ishte online dhe aksesi apo përdorimi i teknologjisë 

për këtë moshë është i kufizuar. 

 

Qytetarët e përfshirë në pyetësor i përkasin të gjitha qarqeve, por pjesa më e 

madhe e tyre, 86%, i përket zonave urbane në qarqe, ndaj vetëm 14% nga zonat 

rurale.  Lidhur me qarqet, përgjigjet me numrin më të madh erdhën nga Tirana 

(51%), ndjekur nga Elbasani (13%), Durrësi (7%), Fier (6%), Korça (5%), Berati dhe 

Shkodra (4%), Dibra dhe Lezha (2%), si dhe Gjirokastër dhe Kukës (1%). Lidhur me 

formimin arsimor, 49% kanë mbaruar studimet master, 25% kanë mbaruar studimet 

universitare, 15% janë ende studentë, 6% janë me shkollë të mesme dhe pjesa 

tjetër me doktoraturë ose pa deklarim të qartë formimi arsimor.  

 

 

a. QYTETARËT, KRITIKË PËR STANDARDET E ZGJEDHJEVE DHE SHITBLERJEN E VOTËS 

 

Në pyetësorin me qytetarët mbi krahasimin e standardeve zgjedhore midis 

zgjedhjeve të vitit 2021 dhe zgjedhjeve të mëparshme, dukshëm dominon 

vlerësimi kritik. Vetëm 31% besojnë se zgjedhjet ishin më të mira, vetëm 12% 

mendojnë se shitblerja e votës nuk ishte dukuri e përhapur, vetëm 16% mendojnë 

se ndryshimet në Kushtetutë më 2020 e ndihmuan procesin zgjedhor, si dhe vetëm 

22% mendojnë se zgjedhjet arritën standarde më të larta.  
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Tabela ilustruese me përgjigjet kryesore pasqyron më mirë perceptimin kritik 

qytetar.  

 

  VLERËSIMI I ZGJEDHJEVE 2021 KRAHASUAR ME ZGJEDHJET E MËPARSHME,  

SIPAS OPINIONIT TË QYTETARËVE  
• 53% vs 31% mendojnë se zgjedhjet nuk ishin më të mira 

• 65% vs 22% mendojnë se zgjedhjet nuk arritën standarde më të larta 

• 60% vs 25% mendojnë se zgjedhjet nuk ishin më konkurruese 

• 45% vs 42% mendojnë se zgjedhjet ishin njësoj si zgjedhjet e kaluara 

• 55% vs 21% mendojnë se ligji për zgjedhjet nuk funksionoi më mirë 

• 62,5% vs 16% mendojnë se ndryshimet e Kushtetutës nuk e ndihmuan procesin zgjedhor 

• 45% vs 33% mendojnë se tensionet e fushatës dekurajuan pjesëmarrjen në zgjedhje 

• 43% ndaj 42% mendojnë se situata e COVID nuk ndikoi në cilësinë e zgjedhjeve 

• 65% vs 12% mendojnë se shitblerja e votës ishte shumë e përhapur 

 

 

 

b. VLERËSIMI QYTETAR PËR PËRFORMANCËN E KQZ  

 

Në një vlerësim më të përgjithshëm për KQZ, rolin dhe aktivitetin e tij në zgjedhje, 

qytetarët e përfshirë në pyetësor anojnë nga vlerësimi pozitiv. Vetëm 18% 

mendojnë se KQZ kishte performancë më negative, sesa në zgjedhjet e 

mëparshme, ndërkohë që 41% mendojnë se kishte përmirësim të ndjeshëm midis 

dy zgjedhjeve, duke vlerësuar më pozitiv rolin dhe aktivitetin e KQZ në zgjedhjet 

e vitit 2021. 

 

 
 

 

c.  MBI PËRGJEGJËSINË E INFORMIMIT TË QYTETARËVE NGA KQZ 

 

Një nga risitë e zgjedhjeve të vitit 2021 ishin eksperimentimi i votës parapëlqyese 

dhe elementë të tjerë që lidhen me pragun zgjedhor dhe mënyrën e votimit. 

Bazuar në këto risi qytetarët u pyetën nëse KQZ ka arritur të bëjë në kohë fushatë 

informuese për formën e votimit. Përfundimi, më shumë se gjysma e qytetarëve 

18.8

41.2

33.8

6.2

KQZ kishte përkeqësim nga zgjedhjet e

mëparshme

KQZ kishte përmirësim nga zgjedhjet e

mëparshme

KQZ nuk kishte ndryshim nga zgjedhjet e

mëparshme

Nuk e di

VLERËSIMI I KQZ NGA QYTETARËT, 

NË KRAHASIM ME ZGJEDHJET E MËPARSHME
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(51,5%) mendojnë se KQZ ka arritur të informojë në kohë zgjedhësit, ndërkohë që 

30,3% janë kritik dhe mendojnë se KQZ nuk ka arritur ta përmbushë këtë funksion. 

Pavarësisht trendit pozitiv, perceptimi kritik i një të tretës së qytetarëve në pyetësor 

përbën një përqindje të lartë të përgjigjeve kritike, - një perceptim që KQZ duhet 

ta marrë në konsideratë për zgjedhjet e radhës. 

 

 
 

 

d.  MBI NIVELIN E INFORMIMIT MBI VOTËN PARAPËLQYESE 

 

Të pyetur direkt, nëse vetë qytetarët e përfshirë në pyetësorë, kanë pasur 

informacionin e duhur përpara ditës së zgjedhjeve mbi risitë e sistemit, përgjigjia, 

me disa dallime të lehta, konfirmon edhe raportet e mësipërme. Rreth 25% e 

qytetarëve në pyetësor deklaruan se kishin shumë pak informacion lidhur me 

mënyrën se si funksiononte lista e hapur dhe vota parapëlqyese, ndërkohë që 71% 

e tyre deklarojnë se kishin informacion të plotë ose të mjaftueshëm.  

 

 

13.8

3.8

43.8

12.5

7.5

18.8

Neutral

Nuk e di

Pjesërisht dakord

Pjesërisht kundër

Plotësisht dakord

Plotësisht kundër

OPINION MBI VLERËSIMIN SE KQZ KA BËRË FUSHATË INFORMUESE 

NË KOHË TE ZGJEDHËSIT, PËR FORMËN E VOTIMIT

31.2

13.8

40

12.5

1.2

1.2

Kisha informacion të mjaftueshëm

Kisha informacion të pjesshëm

Kisha informacion të plotë

Kisha shumë pak informacion

Nuk e di

Nuk kisha asnjë informacionin e

duhur

A ISHIT JU PERSONALISHT I/E INFORMUAR PARA DITËS SË ZGJEDHJEVE 

MBI MENYREN SE SI FUNKSIONONTE VOTA PARAPËLQYESE PËR 

KANDIDATËT?
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e.  MBI NJOHJEN NGA QYTETARËT TË STRUKTURAVE PËRBËRËSE NË KQZ 

 

Një tjetër risi ligjore në këto zgjedhje ishte kompozimi i ri i KQZ,  i përbërë nga tri 

organe. Bazuar në këtë eksperiment, qytetarët u pyetën, nëse i kanë dëgjuar 

gjatë fushatës elektorale emrat e strukturave të reja në KQZ dhe të Kolegjit 

Zgjedhor. Tabela ilustron përgjigjet në përqindje.  

 

Sipas të dhënave përmbledhëse, vetëm 53% kishin dëgjuar për Komisionerin 

Shtetëror të Zgjedhjeve dhe vetëm 31% kishin dëgjuar për Komisionin Rregullator, 

dy kuotat më të vogla nga katër institucionet. KAS ka njohje të lartë, 71%, edhe 

për shkak të vëmendjes që mori gjatë shqyrtimit të ankimimeve, ndërkohë që 

Kolegji Zgjedhor, i aplikuar edhe në disa procese të mëparshme zgjedhore, ka 

pasur njohje më të gjerë nga qytetarët, në kuotën më të lartë prej rreth 84%.  

 

Fakti që Rregullatori ka kuota minimale lidhet edhe aktivitetin e tij sporadik në 

zgjedhje, ndërkohë që Komisioneri i Zgjedhjeve është cituar shpesh në media si 

kryetar i KQZ, ose drejtues i KQZ, një motiv që mund të ketë sjellë mosnjohjen e 

plotë të emërtesës së saktë. 

 

 
 

 

f.  MBI LEGJITIMITETIN DHE BESUESHMËRINË E MË TË VOTUARVE 

 

Një set pyetjesh lidheshin me elementë që kanë të bëjnë me pritshmëritë për 

reformën e ardhshme zgjedhore dhe legjislacionin e partive politike. Për shembull, 

megjithëse partitë joparlamentare, por me 1% vota mbështetëse financohen nga 

buxheti shtetëror, më shumë se 71% e qytetarëve mendojnë se këto parti nuk 

duhet të kenë më mbështetje shtetërore dhe fonde publike. Lidhja e financimit 
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me ekzistencën e një mandati parlamentar gëzon mbështetje më të mëdha, sesa 

normativa aktuale në legjislacionin e partive dhe në Kodin Zgjedhor. 

 

 
 

Po ashtu, qytetarët u pyetën mbi risinë e këtyre zgjedhjeve, kandidatët me numrin 

më të lartë të votave sipas sistemit të votës parapëlqyese. Në vlerësimin teknik 

kandidatët me numrin më të lartë të votave mund të cilësohen edhe kandidatët 

me mbështetjen më të madhe nga votuesit. Qytetarët e përfshirë në pyetësor nuk 

e mbështetin apriori këtë tezë. Vetëm një e katërta e tyre është dakord me 

vlerësimin se kandidatët më të votuar në zgjedhjet e 25 prillit janë edhe kandidatët 

më të besueshëm për zgjedhësit. 

 

 

 

g.  MBI PRIORITETET E REFORMËS SË RE ZGJEDHORE 

 

Në adresimin e çështjeve konkrete për reformën e ardhshme elektorale, mbi 85% 

e qytetarëve janë dakord që të aplikohet numërimi elektronik i votave, praktikë 

që në zgjedhjet e fundit u aplikua vetëm në një zonë pilot, por që nuk pati asnjë 

incident apo kontestim.  

❖ Po ashtu, mbi 81% e qytetarëve të pyetur vlerësojnë se është koha që 

anëtarët e komisioneve të qendrave të votimit dhe numëruesit e votave të jenë 

jo partiakë, propozim që vjen në kundërshtim të plotë me formulën aktuale 

bipartiake të tyre.  

❖ Një mbështetje të lartë merr propozimi që kandidatët dhe partitë politike të 

deklarojnë burimet e tyre të financimit përpara datës së zgjedhjeve dhe jo 60 ditë 

më vonë, siç është aktualisht në Kodin Zgjedhor. Mbi 97% e mbështetin këtë 

propozim, pjesa tjetër prej 2.5% është neutrale dhe asnjë prej qytetarëve nuk 

mbështet formant aktuale të deklarimit. 
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❖ Mbi 93% mbështetin edhe idenë e përfshirjes përfundimtare të votës së 

diasporës në zgjedhje, përcaktim që gjithashtu vjen në kundërshtim me status-

quo-në aktuale, në të cilën kjo votë e premtuar, u pamundësua.  

❖ Mbi 83% e qytetarëve vlerësojnë se duhet të bëhet riorganizimi i KQZ, duke 

shprehur mungesë besimi dhe mbështetje për formën aktuale të kompozimit të tij.  

❖ Mbi 86% janë hapjes së plotë të listave dhe të sistemit të votës së 

parapëlqyer pa prag dhe kushtëzime, si mënyrë që deputetët të përfaqësojnë sa 

më shumë votat e marra nga elektorati. 

 
 

PËR ZGJEDHJET E ARDHSHME, SA JENI DAKORD QË TË BËHEN NDRYSHIMET E RENDITURA MË 

POSHTË:  
 

  Neutral Pjesërisht 

dakord 

Pjesërisht 

kundër 

Plotësisht 

dakord 

Plotësisht 

kundër 

Të aplikohet kudo numërimi 

elektronik i votave 

6,3 18,8 6,2 67,5 1,2 

Komisionerët në QV dhe 

numëruesit të jenë jo partiakë 

8,7 18,8 7,5 63,8 1,2 

Të bëhet deklarimi i plotë i 

financimit nga partitë dhe 

kandidatët para ditës së votimit 

2,5 5 0 92,5 0 

Të sigurohet vota për shqiptarët e 

diasporës 

3,7 11,2 1,2 81,2 2,5 

Të riorganizohet KQZ 12,5 15 1,2 68,8 2,5 

Të aplikohet 100%  listë e hapur 

dhe votë parapëlqyese 

8,8 5 3,8 81,2 1,2 

 

 

 

 

h.  MBI VLERËSIMIN E INSTITUCIONEVE NË PROCESIN ZGJEDHOR 2021 

 

Një tabelë interesante shpreh vlerësimin e qytetarëve në pyetësor për të gjitha 

institucionet dhe faktorët me ndikim në procesin zgjedhor, duke bërë diferencën 

midis atyre me rol pozitiv dhe atyre me përgjegjësi ndaj standardeve që nuk u 

arritën në këto zgjedhje. Në listën e kontribuuesve vlerësimin më të lartë e ka marrë 

KQZ me 17%, ndjekur nga media me 15% dhe nga ambasadorët e faktori 

ndërkombëtar me 14%. Vlerësimin më minimal e ka marrë Komisioni Teknik i 

pandemisë dhe Presidenti i Republikës. SPAK ka kuotën e pestë më të lartë, pas 

qeverisë dhe në nivel thuajse të njëjtë me shoqërinë civile.  

 

Në vlerësimin e institucioneve me përgjegjësi në mospërputhjen e plotë të 

standardeve zgjedhore kryesimin e mban qeveria me 16%, partitë politike me 15%, 

KQZ me 12%, Presidenti me 9% dhe kuota minimale ka për KLSH me 2%. Fakti se 

KQZ, qeveria, partitë e presidenti kanë kuotat më të larta kritike lidhur me 

mosplotësimin e standardeve, dhe që njëherësh janë institucionet dhe aktorët 
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kryesorë në një proces zgjedhor, është tregues se problematikat e kanë burimin 

tek vetë kontrolluesit e sistemit dhe jo tek aktorët ndihmës, siç janë media, shoqëria 

civile, institucionet dytësore në proces apo faktori ndërkombëtar.  

 
 

NË VLERËSIMIN TUAJ, CILI PREJ INSTITUCIONEVE TË RENDITURA MË POSHTË: 
 

Institucionet 

kryesore 

Ka kontribuar më shumë 

në përmirësimin e cilësisë 

së zgjedhjeve të 25 prillit 

2021? 

Ka përgjegjësi lidhur 

me standardet që nuk 

u arritën në zgjedhjeve 

të 25 prillit 2021? 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 17% 12% 

Qeveria 13% 16% 

Partitë Politike 9% 15% 

Presidenti i Republikës 2% 9% 

Prokurori i Përgjithshëm 4% 4% 

Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit 

dhe Krimit të Organizuar (SPAK) 

10% 6% 

Policia e Shtetit 5% 8% 

Departamenti i Administratës Civile (DAP) 2% 5% 

Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) 0% 2% 

Media 15% 6% 

Shoqëria civile 9% 6% 

Komiteti Teknik për COVID-19 1% 4% 

Ambasadorët / faktori ndërkombëtar 14% 6% 

Asnjëra/Të gjithë 2% 1% 
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INTRODUCTION 

 

From January 2021 to October 2021, the Institute for Political Studies (ISP) with the 

support of the Government of the United Kingdom through the British Embassy in 

Tirana implemented the project "Monitoring the 2021 Parliamentary Elections in Al-

bania". The main goal of the project was to promote the implementation of elec-

toral standards in the 2021 parliamentary elections, to increase transparency and 

voter information and to extend recommendations on electoral matters to the 

relevant Albanian institutions. 

 

Albania’s 2021 parliamentary elections took place as per the provisions of the Elec-

toral Code in force, which reflected the constitutional changes of July 2020 and 

the subsequent legal changes made in July and October 2020. The 2021 elections 

saw some innovations and experimental elements concerning the electoral ad-

ministration (establishment of the CEC by three constituent institutions, independ-

ent of each other), the application of the open list with a high threshold of votes, 

the application of the preferential vote and the electoral threshold of 1%, the par-

tial application of electronic voting, etc. 

 

Further to these sweeping structural and legal changes, the monitoring of the elec-

toral process aimed at addressing public priority issues through an " alerts" system, 

through which the ISP sent infographics, statements, recommendations or infor-

mational and awareness-raising videos to the CEC and other bodies involved in 

the electoral process.  

 

The "alerts" system was unique with regard election monitoring so far and a mech-

anism, which in terms of increasing the role of social media in public information, 

proved effective and resulted in the positive feedback from the responsible insti-

tutions. 

 

The project implementation staff consisted of well-known lawyers, election ex-

perts, with long professional experience in the election administration in the last 4-

5 parliamentary elections and in monitoring the election process. Part of the staff 
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was also public communication experts, as well as the administrative support staff 

of the ISP, with experience from the previous elections. The project staff worked on 

the production of quality informative and sensitizing materials for the public, on 

addressing numerous recommendations for institutions, and on presenting evalu-

ations and suggestions at high levels, as in online meetings with the President of 

the Republic and in four consultation sessions of the State Election Commissioner 

with civil society. Representatives of the ISP participated in prime time televised 

debates, as well as were part of the agenda in the meetings held in the framework 

of the elections with international monitoring missions, including the ODIHR / OSCE 

mission. 

 

The findings of this report and the recommendations of ISP experts will remain part 

of the ISP's engagement even after the completion of the project, following their 

review by the next parliamentary electoral reform commission, as well as in the 

CEC decision-making activities. Prosecution and other bodies,  including that of 

political parties in the future. 

 

ISP thanks the staff of the UK Embassy in Albania for professional and effective 

communication, the State Commissioner for cooperation, media for the space 

provided, as well as the civil society colleagues, who participated in our activities 

and responded positively to the questionnaire developed by ISP regarding elec-

toral performance and standards. 
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MAIN FINDINGS 
 

• The parliamentary elections of April 25, 2021 took place under a new constitu-

tional and electoral framework, adopted unilaterally and hastily only a few 

months before the start of the pre-election period. The new legislation laid out 

the role of electoral administration institutions, competition of political parties, 

of candidates and institutions involved in the electoral process. Several highly 

debatable constitutional changes undertaken in July 2020 shadowed the posi-

tive assessment of the June 2020 agreement. This indicated that the legal basis 

for the election was neither consensual, not complete. Furthermore, it was not 

understandable for voters and competing parties. 

 

• Both experts and ordinary citizens are vocally critical of the role of the Govern-

ment, the President and political parties in elections. International institutions, 

the media and civil society are still on the top of the list of the institutions con-

sidered as comparatively trustworthy. Significant critical evaluations were made 

with regard to the Committee of Experts for the Management of COVID-19, 

while below average or negative evaluations dominated in the public expec-

tations related to the role of auxiliary state structures with regard to the last elec-

tions, including the Department of Public Administration (DoPA), Police, SPAK, 

KLSH, General Prosecution, etc. 

 

• The CEC was positively assessed for the information campaign for citizens and 

for its effort to ensure transparency, but was criticized for its performance in han-

dling complaints, in providing recommendations, as well as for the delays in the 

adoption and implementation of bylaws and in the issuance of election results. 

The CEC was delayed in clearly defining the written rules for some of the above-

mentioned issues, which reflected a negative impact on the standards of the 

electoral process. 
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• The application of the preferential vote was marred by widespread uncertain-

ties regarding the candidate lists, the number and position of candidates, the 

ratio between candidates of political entities and independent candidates, as 

well as the formula for calculating the seats before the announcement and af-

ter the announcement of the final election result. According to the question-

naire, experts and civil society tend to doubt the final product of the preferential 

ballot system. Only 12% of the respondents think that the preferential system 

managed to provide for increased representative democracy and political 

competition that is more democratic. 

 

• The new composition of the CEC now consisting of three governing bodies, in-

dependent from each-other and inclined to expand their powers of action, 

gave rise to widespread confusion and delayed the actual decision-making on 

the most important decisions. This resulted in the application of double stand-

ards in legal interpretations, and failed to increase transparency and trust in 

electoral standards. The speed in the establishment of the new bodies and the 

short time from their establishment to the start of the 4-month pre-electoral mon-

itoring period weakened their actual capacities to provide for a timely ap-

proval of internal regulatory acts and bylaws. Voting along political lines at two 

of the CEC levels called into question the professional integrity of the institution. 

The State Election Commissioner received the best marks in the perception of 

the public and experts (60%), while the other two structures of the CEC, KAS and 

the Regulator received an obviously critical assessment. Both share the same 

low ratios regarding independence, integrity and professionalism in decision-

making. 

 

• The constitutional right to vote for sick voters, those quarantined or restricted 

due to COVID-19, was not respected. The CEC failed to adopt in time acts en-

abling them to vote, while Albania failed to apply the standards of other coun-

tries, including neighbouring ones, for voting in more than one day, to enable 

the vote of every citizen having  the right to vote. The acts to apply anti-COVID 

measures came out late and were in contrast to the real possibilities of their 

implementation. 

 

• The constitutional right to vote of Albanians temporarily residing abroad was not 

exercised. The political promise and responsibility of the CEC to issue bylaws that 

enabled this right did not materialize. The CEC evaded its legal responsibility by 

treating this issue as a matter of political will and political consensus. 

 

• The CEC managed to adapt its infrastructure to respond to the limitations im-

posed by the Covid-19 regime by conducting online meetings and establishing 

an information system for the media, the public and civil society. This effort de-

serves appreciation and helped increase transparency for the acts under re-

view and expanded access to attend meetings. 
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• The Regulatory Commission of the CEC, despite its legal and institutional efforts, 

failed to establish its inherently vital stature for the electoral process, by failing 

to have a direct and positive impact on the electoral process. The role of this 

commission remained in the background and was in many cases insignificant. 

This structure bypassed its essential responsibilities and competencies in very 

delicate moments of the electoral procedures (the case of approving the for-

mat of the ballots), risking the postponement of the elections.  

 

• The nature of its functioning preferred political balance to public interest, which 

hampered the very principle of its activity. In some cases, normative acts for 

important processes were adopted very late (rules on the manner of financial 

reporting of electoral subjects, control and verification of their funding and ex-

penditures during the election campaign), losing the effectiveness of the pur-

pose of adopting the rules. 

 

• The Complaints and Sanctions Commission (KAS) failed to establish and safe-

guard high standards in the exercise of its responsibilities, especially in issues re-

lated to the use of state resources in the election campaign, violations of the 

Electoral Code by public institutions, entities and candidates or other denunci-

ations received from the public. The KAS made several interpretations that did 

not reflect the spirit of the Electoral Code, by taking initiatives that demotivated 

public denunciation, by avoiding the application of sanctions and by thus indi-

rectly inciting abusive practices with state resources - an essential critique of the 

ODIHR / OSCE final election report. The KAS reporters declared in public sessions 

only the result of its decision, while failing to publish the debate of its members 

regarding the issues under consideration. 

 

• The Electoral College failed to improve electoral standards and to increase 

confidence in integrity of the electoral process. The College applied decisions 

that avoided a reference on in-depth and professional investigations, and 

based its arguments on political considerations rather than on concrete legal 

provisions. The College published its decisions, which is a positive development, 

but it still failed to meet public expectations, especially as the new body was 

the product of successful vetting of the judiciary. 

 

• Other institutions involved in electoral matters, such as the SPAK and the Prose-

cution, despite the warning campaign and investigative statements, generally 

fell short of public expectations to guarantee the principle: "All are equal before 

the law". It also failed to make sure that any violation of the Electoral Code 

would have to meet the obligations foreseen in the law. The number of cases 

investigated and prosecuted is much smaller than the number of reported vio-

lations of the electoral process. 

 

• Neither the CEC nor the judiciary system were able to provide an official re-

sponse to investigations into the patronage scandal, the use of state resources 

in the campaign or abusive practices with public funds. In addition, the early 
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system of verification of candidates was not effective in the period before the 

voting, due to the lack of practical will of political parties for its implementation. 

 

• Important state bodies, such as DoPA, State Police, Armed Forces, etc., showed 

that they did not have a system in place to prevent and to address cases of 

violation of electoral law and invested more in managing incidents and criticism 

than in addressing its source causes. Their post-election reports did not reflect 

any sign of acceptance of responsibilities, despite the fact that the needs, chal-

lenges and standards required by Albania are much greater than those pro-

vided by them over the last elections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMENDATIONS 
 

• In addition to the ODIHR / OSCE recommendations, two Constitutional Court 

decisions (on preferential voting and on independent candidates), as well as 

the Venice Commission's December 2020 opinion with its suggestions, should 

be  considered as top priorities for a future electoral reform. The experience of 

2020 shows that only a reform that takes place on time, whilst being open, 

comprehensive, transparent and with constitutional legitimacy can have a 

positive impact on electoral standards. 

 

• The citizens and experts were unanimous regarding the priorities of the upcom-

ing electoral reform: over 84% of experts and 81% of citizens supported the de-

politicization of election commissions. Over 88% of experts and 85% of citizens 

supported electronic counting and voting. Over 97 % of citizens and 85% of 

experts supported the declaration of funding sources of the candidates before 

the voting. Over 93% of citizens and 74% of experts support the inclusion and 
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implementation of the diaspora vote. Over 87% of citizens and 84% of experts 

support the reform of the CEC and its role in the elections. Over 86% of the 

citizens prefer open lists and a preferential voting system without threshold and 

conditionality. 

 

• The CEC needs to review the legal basis regulating its function. It should rely on 

well-defined competencies, responsibilities, a really functional hierarchy, clear 

deadlines and mechanisms to ensure transparency and accountability for 

each of its constituent structures. The CEC must strengthen the elements of in-

dependence, complete its depoliticisation, and ensure for integrity in its ap-

pointments on the decision-making of its members. ISP supports the revision of 

the formula for the establishment of the CEC, with a view on strengthening the 

institution of the State Commissioner and reducing other structures. 

 

• The CEC, in any case, must approve a guide / commentary on the terms of 

the Electoral Code and the election administration, on the legal reading of the 

provisions, deadlines and technical elements deriving from the Code, on the 

form of voting, the ballot paper and other details, which were found wanting. 

The current form of the Code was a source of institutional and political conflict 

in these elections. In order to avoid the high number of invalid ballots, the CEC 

should expand in a timely manner the communication channels with the citi-

zens for their education regarding the voting procedures. 

 

• The CEC must approve an action plan for the upcoming elections, completed 

with concrete deadlines, structures within the CEC, responsible for their design 

/ implementation and approval, to strengthen its capacity to ensure the reali-

zation of objectives and to provide orientation and information for electoral 

subjects and for domestic and foreign observers. 

 

• The CEC / KAS should adopt measurable rules and criteria for assessing the 

extent of electoral violations, to enable their comprehensive and thorough in-

vestigation and to assess the “extent of the violation”, and the extent of the 

impact of the violation on the division of mandates. This should not remain a 

matter of discretion. The ISP believes that the practice of reviewing administra-

tive complaints formally should end.  

 

• The current division of roles, the composition and the current decision-making 

practice of the Electoral College is not yet a guarantee for the adequate ad-

ministration of justice compliant with the standards that an aspiring country for 

EU membership deserves. The inclusion in the provisions of the Code of the Col-

lege and the Administrative Court, the restriction of the right to appeal to can-

didates in the lists of parties or third parties, as well as the superficial manner of 

administrative investigation and decision-making in the College, should be 

part of the discussion and decision-making in the new electoral reform. 
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• The CEC will have to do much more to live up to the principle of Article 9 of the 

Constitution of the Republic of Albania, regarding the financing and expendi-

tures of political parties. No technical practice and administrative alibi can be 

used as an obstacle for the parties that fail to be transparent, when it comes 

to report on the informal financing of the election campaigns. This has to be 

prohibited and the laws and bylaws in place should not t contradict the essen-

tial constitutional principle. 

 

• The CEC, DoPA and responsible institutions must determine the hierarchy of 

public officials, especially the heads of public entities, to clearly rule out any 

incompatibility between a public official and his/her engagement in elections. 

 

• The CEC, based on the experience of 2021, should initiate the review of the 

legal basis for filling all the gaps, regarding the drafting and adoption of the 

legislation for the implementation of the ban on the use of state resources in 

the electoral campaign and for a clearer definition of the difference between 

state activities and those of party and electoral character.  

 

• The CEC should take the necessary measures for the establishment and timely 

professional preparation of the monitoring unit for the fulfilment of the obliga-

tions related to the financing of the campaign by the electoral subjects. 
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