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Kodi i sjelljes për komisionerët zgjedhorë 

Për t’iu përmbajtur parimeve bazë të administrimit të zgjedhjeve, siç parashikohet në ligj, në mënyrë të 

veçantë kërkesave për legjitimitet, transparencë, paanshmëri dhe profesionalizëm,  komisionerët zgje-

dhorë duhet: 

•	 Të punojnë për t’i ofruar çdo votuesi cilësinë më të lartë të shërbimit të kërkuar për t’u mundësuar 

votuesve të ushtrojnë të drejtat e tyre dhe të sigurojnë zhvillimin e zgjedhjeve demokratike.

•	 Të kryejnë detyrën në mënyrë të pavarur, transparente dhe të paanshme.

•	 Të punojnë konform ligjeve shqiptare, të zbatojnë kodin zgjedhor, vendimet dhe udhëzimet e KQZ-së 

dhe t’i përmbushin plotësisht detyrimet e tyre, për të siguruar zgjedhje të standardeve ndërkombë-

tare të lira, të drejta dhe transparente. 

•	 Të marrin vendime të qarta dhe të kuptueshme për të gjithë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor.  

•	 Të zhvillojnë mbledhje të hapura për të gjithë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, përfshirë edhe 

aksesin e lirë në informacionin, mbi bazën e të cilit merren vendimet.

•	 Të kryejnë të gjitha detyrat e tyre në mënyrë profesionale dhe larg ndikimeve politike. 

•	 Të trajtojnë të gjithë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor (kandidatët, partitë politike dhe votuesit) në 

mënyrë të barabartë dhe të drejtë, pa i dhënë avantazh ndonjë partie politike apo grupi interesi. 

•	 Të trajtojnë përfaqësuesit e mediave me mirësjellje dhe respekt. 

•	 Të veprojnë në mënyrë profesionale.

•	 Të jenë të trajnuar dhe disiplinuar, si dhe të angazhuar të trajtojnë materialet zgjedhore me kujdes 

dhe respekt.

•	 Të respektojnë standardet më të larta të etikës në lidhje me kandidatët, vëzhguesit votuesit dhe 

komisionerët e tjerë zgjedhorë.

•	 Të sillen në mënyrë të pagabueshme, të ushtrojnë gjykim të shëndoshë dhe të kenë standardet më të 

larta të maturisë personale. 

•	 Të mos pranojnë ndonjë dhuratë apo favor nga partitë politike, organizatat apo personat, të cilët 

mund ose jo të jenë të përfshirë në procesin zgjedhor.

•	 Të mos mbajnë apo tregojnë simbole apo ngjyra partiake të dukshme.

•	 Të mos shprehin pikëpamje mbi tema, të cilat mund të jenë çështje politike në zgjedhje. 

•	 Të mos marrin pjesë në aktivitete të paautorizuara, përfshi edhe aktivitetet private, që mund të çojnë 

drejt një konflikti aktual apo të perceptuar interesi me detyrat e tyre si administrues zgjedhorë.  

•	 Të deklarojnë çdo marrëdhënie që mund të çojë në konflikt interesi me detyrat e tyre.
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Administrata zgjedhore përmbush detyrat e saj në mënyrë 
të paanshme, profesionale dhe transparente.

KQZ
Komisioni Qendror 

i Zgjedhjeve

KZAZ
Komisioni i Zonës së 

Administratimit Zgjedhor

KQV
Komisioni i Qendrës 

së Votimit

GNV
Grupet e Numërimit 

të Votave

Organet e 
Zgjedhjeve

Struktura e 
administratës zgjedhore

KQZ
•	 Është organi më i lartë shtetëror i përhershëm, i ngarkuar 

për administrimin e zgjedhjeve, i cili drejton dhe kontro-
llon të gjitha aspektet që kanë të bëjnë me procesin 

        parazgjedhor dhe atë zgjedhor;
•	 Ushtron veprimtarinë në bazë të Kushtetutës, Kodit 

Zgjedhor;
•	 Nxjerr vendime dhe udhëzime me fuqi juridike në të 

gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. 

KZAZ 
•	 Është organ kolegjial, ngrihet dhe funksionon për 
        zgjedhjet për  organet e qeverisjes vendore dhe ato për 
        Kuvendin. Përbëhet nga shtatë anëtarë dhe sekretari; të  
        cilët emërohen nga KQZ
•	 Përmbush funksionet në përputhje me dispozitat e Kodit 

Zgjedhor dhe aktet e nxjerra nga Komisioni Qendror i 
Zgjedhjeve;

•	 Përgjigjet për administrimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve 
në zonën e administrimit zgjedhor. 

KQV 
•	 Është organ kolegjial,  përbëhet nga shtatë anëtarë, ku 

një anëtar ushtron detyrën e sekretarit, të cilët 
        emërohen nga KZAZ-ja; 
•	 Përgjigjet për zhvillimin e zgjedhjeve në qendrën e 
        votimit dhe zbaton detyrat e parashikuara në Kodin 
        Zgjedhor dhe aktet nënligjore të nxjerra nga KQZ, KZAZ. 

GNV 
•	 Përbëhen nga katër anëtar, të cilët caktohen me vendim 

të KZAZ-së;
•	 Numërojnë votat në rang ZAZ-je; 
•	 Nxjerrin rezultatin e zgjedhjeve për çdo QV të bashkisë 

përkatëse për kryetarin e bashkisë dhe këshillin bashkiak.

1. Zyrat Rajonale Zgjedhore
 
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në funksion të mirë 

administrimit dhe menaxhimit të procesit zgjedhor,  

ngre Zyra Rajonale Zgjedhore, të përkohshme,  në 

12 qarqet e vendit. ZRZ- të shërbejnë si ura komunikimi 

dhe koordinimi më të mirë dhe më efikas midis 

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe komisioneve 

zgjedhore të niveleve  më të ulëta, subjekteve 

zgjedhore dhe organeve të qeverisjes vendore.
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Të nderuar anëtarë të 
KZAZ-ve!

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Ju uron për emërimin 

tuaj në detyrën e rendësishme të anëtarit të KZAZ-së 

për zgjedhjet e datës 21 Qershor 2015.

 

Nga emërimi juaj në detyrë e deri në shpalljen e 

rezultatit të zgjedhjeve, do të bashkëpunojmë për 

përmbushjen me sukses të detyrave që ligji zgjedhor 

na ngarkon, për t’i garantuar të gjithë zgjedhësve, 

subjekteve zgjedhore dhe vëzhguesve trajtim korrekt 

në respektim të plotë të të drejtave dhe procedurave 

ligjore.   

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i përkushtuar të 

organizojë, administrojë zgjedhjet për organet 

e qeverisjes vendore me standardet më të larta 

demokratike, do t’ju jetë pranë në punën tuaj! Në 

përmbushje të këtij qëllimi, për të qartësuar detyrat 

që ligji zgjedhor ju ngarkon, KQZ ju vjen në ndihmë 

me Manualin e KZAZ-së, i cili botohet në dy pjesë, 

sipas etapave të procesit. Pjesa e parë qartëson 

detyrat Tuaja dhe procedurat që do të përmbushni në 

ushtrim të saj  deri në emërimin e anëtarëve të 

grupeve të numërimit të votave, dhe Pjesa e dytë, 

detyrat dhe procedurat e KZAZ-së gjatë ditës së 

votimit, procesit të numërimit, dhe nxjerrjes së 

rezultatit të zgjedhjeve në ZAZ.

2. Shkurtime të përdorura 
në Manual:

KQZ Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

DKZTEZ Drejtoria e Komisioneve Zgjedhore, 

Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve

KZAZ, KQV  Komisionet zgjedhore 

ZAZ     Zona e Administrimit Zgjedhor 

ZRZ     Zyra  Rajonale Zgjedhore 

KZAZ  Komisioni i Zonës së Administrimit Zgjedhor

KQV   Komisioni i Qendrës së Votimit 

GNV Grupet e Numërimit të Votave

LPM Libri  Protokollit të Mbledhjeve

VNV Vendi i Numërimit të Votave 

KZ Kodi Zgjedhor 

Komisionerë, paanësia dhe profesionalizmi janë çelësi i 
suksesit në detyrën Tuaj!

        BAZA LIGJORE PËR HARTIMIN E MANUALIT
• KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
• KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
• KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
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Ndarja territoriale-administrative e Republikës së Shqipërisë

 

Qarqe – 12                                                                    Bashki - 61

Ndarjet administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore, përcaktohen sipas pikës 1 të nenit 

1 të ligjit nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në 

Republikën e Shqipërisë”

Fletorja Zyrtare - Viti 2014 – Numri 137.
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KREU  I   SISTEMI I ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE

Kryetarët e bashkive dhe këshillat bashkiakë zgjidhen 

me votim të drejtpërdrejtë, një herë në katër vjet, nga 

zgjedhësit me vendbanim në territorin e bashkisë.

Kryetar bashkie zgjidhet kandidati që fiton numrin 

më të madh të votave të vlefshme të zgjedhësve që 

kanë votuar në njësinë vendore përkatëse. Në rastin 

kur dy ose më shumë kandidatë marrin numër të 

barabartë votash, atëherë ndërmjet tyre hidhet short, 

i cili organizohet nga KQZ-ja në seancë publike, me 

pjesëmarrjen edhe të kandidatëve.

Anëtarët e këshillave bashkiakë zgjidhen në bazë 

të listave shumemërore të paraqitura nga 

partitë politike, 

partitë politike pjesëtare të koalicioneve zgjedhore, 

të regjistruara në KQZ, dhe/ose 

të kandidaturave të propozuara nga zgjedhësit. 

•	 KZAZ-ja miraton Tabelën Përmbledhëse të Rezul-

tateve të Zgjedhjeve për zonën që administron, 

ku paqyrohen rezultatet e çdo subjekti për çdo 

qendër votimi. 

•	 Mandatet e këshillave vendorë ndahen nga KQZ-

ja sipas sistemit proporcional dhe bazuar në Tab-

elat Përmbledhëse të Rezultateve të miratuar me 

vendim nga KZAZ-ja. 

Subjektet zgjedhore janë 

partitë politike, koalicionet, kandidatët për kryetarë 

të organeve të qeverisjes vendore, dhe 

kandidatët e propozuar nga zgjedhësit, 

të regjistruar në përputhje me procedurat dhe afatet 

e përcaktuara në Kodin Zgjedhor.

Në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore  

konkurrojnë si subjekte zgjedhore:

•	 Partitë politike, të regjistruara në KQZ, të cilët 

paraqesin për regjistrim kandidatin për 

        - kryetar të bashkisë dhe 

        - listë kandidatësh për këshillin bashkiak;

•	 Koalicionet e partive politike, të regjistruara 
në KQZ, të cilët paraqesin për regjistrim kandida-

tin për kryetar të bashkisë.

•	 Kandidatët e propozuar nga zgjedhësit si kan-

didat për kryetar të bashkisë apo kandidat për 

këshillin bashkiak, sipas përcaktimeve të bëra në 

Kodin Zgjedhor.

•	 Kandidat është shtetasi shqiptar me të drejtë 

vote, që plotëson kushtet e parashikuara në 

nenet 45, 69 dhe109, pika 3 të Kushtetutës dhe 

që regjistrohet si kandidat për kryetar bashkie 

ose për këshillin bashkiak, i propozuar nga:

•	 Partia politike e regjistruar në KQZ;

•	 Koalicioni zgjedhor, i regjistruar në KQZ;

•	 Një grup zgjedhësish të zonës zgjedhore.

KUJDES!
REGJISTRIMI i partive politike dhe koalicioneve zgjedhore kryhet në KQZ.
REGJISTRIMI i kandidatëve për kryetar dhe listave shumemërore të kandidatëve  për këshillat bashkiakë 

kryhet në:

KZAZ-  kur njësia e qeverisjes vendore  mbulohet nga një KZAZ e vetme.  

KQZ   - kur njësia e qeverisjes vendore mbulohet nga më shumë se një KZAZ.
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KREU II  ORGANIZIMI, FUNKSIONI, DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E KZAZ

1. KZAZ-ja:

•	 Ngrihet me vendim të KQZ-së;

•	 Funksionon dhe përgjigjet për administrimin dhe 

zhvillimin e zgjedhjeve në ZAZ, sipas dispozitave 

të Kodit Zgjedhor  dhe akteve nënligjore të nxjer-

ra nga KQZ-ja;

•	 Përmbush detyrat e saj në mënyrë të paanshme, 

profesionale dhe transparente.

2. Kushtet për emërimin e anëtarit dhe sekretarit 
KZAZ:

•	 Të gëzojë të drejtën për të qenë zgjedhës; 

•	 Të ketë arsim të lartë dhe në rastin e sekretarit të 

jetë jurist;

•	 Të jetë  me vendbanim brenda zonës zgjedhore 

përkatëse; 

•	 Mos të jetë  dënuar me vendim gjyqësor të formës 

së prerë për kryerjen e një krimi;

•	 Ndaj tij mos të jetë marrë masë disiplinore në  

proceset zgjedhore të mëparshme.

3. Papajtueshmëritë Anëtari dhe sekretari i KZAZ-së 

nuk mund të jenë:

•	 Deputetë ose kandidatë për deputetë në Kuvend;

•	 Kryetarë të bashkive/të njësive të qeverisjes ven-

dore;

•	 Ushtarakë, punonjës të strukturave të Policisë së 

Shtetit, të Shërbimit Informativ Shtetëror; ose

•	 Anëtarë apo sekretarë të një komisioni tjetër 

zgjedhor.  

4. Lirimi  nga detyra i anëtarit/sekretarit të KZAZ-

së, bëhet me vendim të KQZ-së, kryesisht ose me  

propozim të subjekteve zgjedhore, në rastet kur:

•	 Kanë marrëdhënie krushqie të afërt ose gjinie 

deri në shkallë të katërt me ndonjërin nga kandi-

datët që konkurrojnë në zonë;

•	 Janë në marrëdhënie pune me ndonjërin prej 

kandidatëve të përfshirë në listën shumemërore 

të një partie apo koalicioni që konkurron në zonë;

•	 Nuk plotësojnë më kushtet për të qenë zgjedhës;

•	 Nuk kanë më vendbanimin e tyre në zonën zgje-

dhore;

•	 Subjekti zgjedhor që i ka propozuar kërkon zëv-

endësimin  e tyre.

5. Shkarkimi nga detyra i anëtarit/sekretarit të 

KZAZ-së, bëhet me vendim të KQZ-së, kryesisht ose 

me propozim të subjekteve zgjedhore, në rastet kur:

•	 Shkelin dispozitat e Kodit Zgjedhor ose të akteve 

nënligjore në zbatim të tij lidhur me detyrat e 

KZAZ-së;

•	 Dënohen me vendim gjyqësor të formës së prerë 

për kryerjen e një krimi;

KZAZ - ja, përbëhet nga  7 anëtarë dhe sekretari. Kryetari 
është i përkatësisë politike të kundërt me zv/kryetarin. 
Sekretari i KZAZ - se propozohet nga partia politike që 
propozon zv. kryetarin

Anëtari i 7 - të, në gjysmën e KZAZ - ve i përket partisë 
së parë të shumicës parlamentare, kurse në gjysmën 
tjetër, partisë së parë të opozitës parlamentare.

Parti Politike të shumicës 
Parlamentare 3 Anetarë

Parti Politike të opozitës
Parlamentare 3 Anetarë
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•	 Mungojnë pa shkaqe të arsyeshme për më 

shumë se tri mbledhje rresht të KZAZ-së, ose në 

periudhën zgjedhore nuk paraqiten në detyrë 

pa shkaqe të arsyeshme për më shumë se 2 ditë 

rresht; ose 

•	 Nuk marrin pjesë në trajnimet ose nuk kalojnë 

testimet e organizuara nga KQZ-ja.

6. Vakanca në KZAZ

•	 Kur vendi i një anëtari ose sekretarit mbetet va-

kant, Sekretari i KZAZ-së bën shënimin në LPM 

dhe dërgon menjëherë njoftimin në KQZ, infor-

mon DKZTEZ-në, si dhe përfaqësuesin e partisë 

politike përkatëse anëtari i së cilës ka sjellë va-

kancën. 

•	 Kur anëtari i KZAZ-së jep dorëheqjen, deklarata 

e dorëheqjes depozitohet në KZAZ. Sekretari 

bën shënimet përkatëse në LPM dhe menjëherë 

i dërgon njoftimin KQZ-së lidhur me krijimin e 

vakancës. Sekretari i bashkëngjit detyrimisht 

njoftimit një kopje të deklaratës së dorëheqjes. 

Anëtari  i dorëhequr, nuk mund të largohet nga 

KZAZ-ja, pa dorëzuar detyrën tek zëvendësuesi i 

tij.

KUJDES!

Kryeni menjëherë njoftimet për vakancat!

KUJDES!

I nderuar Kryetar, anëtar i KZAZ-së, Sekretar i KZAZ-së 

Për të përmbushur korrektësisht detyrën, duhet të njohësh, përvetësosh dhe zbatosh me korrektësi:

•	 Kodin Zgjedhor; 

•	 Aktet e KQZ-së;

•	 Vendimet e KZAZ-së.

Shkelja e dispozitave ligjore të  Kodit Zgjedhor dhe akteve të KQZ-zë, përbën shkak për shkarkimin
 tuaj nga detyra dhe vendosjen ndaj jush të sanksioneve!

Anëtari apo sekretari i KZAZ-së i shkarkuar me vendim të KQZ-së, nuk mund të rizgjidhet më 
në këtë detyrë!
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Kujdes: detyrat e KZAZ-së përcaktohen Kodin Zgjedhor, nenet 33, 35, 67, 68, 70, 71, 73, 99, 116, 
116/1, 117, 118, 119, 120, 121, dhe  122; si dhe në aktet nënligjore të nxjerra nga KQZ-ja: Udhëzimet 

nr.2,dt.25.02.2009; nr.10, dt.14.04.2009, neni 3 dhe Udhëzimi nr. 4, dt.19.02.2013
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Kujdes: detyrat e sekretarit të KZAZ-së përcaktohen Kodin Zgjedhor, nenet 34, 35, 67, 68,p.2,3; 70, 
71, 73, 99, 116 deri në 122 të KZ si dhe në aktet nënligjore të nxjerra nga KQZ-ja, Udhëzimi nr. 2, 
dt.25.02.2009 n.13,p.2, n.17, p.2, n.20, p.3 n.24, p.3 neni 10/1, neni 14/1/5, në V. nr.15, dt.27.01.2015, dhe 

V.13, dt.27.01.2015
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KREU III  MBLEDHJET DHE VENDIMMARRJA E KZAZ-SË

Mbledhja e parë e KZAZ-së thirret me vendim të KQZ-

së. 

Mbledhjet e KZAZ-së në vijimësi thirren nga Kryetari, 

zv.kryetari ose së paku nga dy anëtarë të saj. 

Mbledhjet e KZAZ-së janë publike dhe janë të vlef-

shme, kur në to marrin pjesë më shumë se gjysma  e 

anëtarëve  të KZAZ-së. (kuorumi të paktën prej katër 

anëtarë).

1. Vendimet e  KZAZ-së            
                                                                   

•	 Merren me shumicën e votave të të gjithë 

anëtarëve të KZAZ-së.

•	 Nënshkruhen prej tyre (pjesëmarrësve në votim). 

Sekretari nuk ka të drejtë vote.

•	 Secili prej anëtarëve që ka marrë pjesë në votim 

krahas nënshkrimit  deklaron votën “pro” ose 

“kundër” dhe aryetimin përkatës;

•	 Vulosen me vulën e KZAZ-së, nga Sekretari i saj.

 Sekretari i KZAZ-së:

•	 Shënon në LPM rezultatet e  votimit për çdo 

propozim; 

•	 Vulos çdo faqe të LPM;

•	 Regjistrohen vendimin e marrë në Regjistrin e 

Vendimeve të KZAZ-së. 

KZAZ-ja është e detyruar që vendimet e marra:

•	 T’i bëjë menjëherë publike; 

•	 T’i dërgojë në KQZ një kopje të tyre (vendimeve), 

me të gjitha mënyrat e mundshme: email, fax, 

postë dhe/ose dorazi. 

Kujdes! 
  

Vota e anëtarëve që janë në kushtet e konfliktit të interesit  dhe nuk janë liruar nga detyra, 

është e pavlefshme dhe nuk llogaritet në  kuorum. 

(Rastet e parashikuara për lirim nga detyra, KZ, 

neni 32, pika 2)

Në rast se KZAZ-ja nuk arrin të marrë vendim brenda afatit përkatës, 
çështja i dërgohet brenda 24 orëve për shqyrtim KQZ-së nga kryetari i KZAZ-së ose 

të paktën nga dy anëtarë, ose mund të ankimohet në KQZ nga subjekti zgjedhor i interesuar. 

Vendimi i KQZ-së është i detyrueshëm për t’u zbatuar nga KZAZ-ja.
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1. VENDIMET DHE DOKUMENTACIONI 
I PUNËS I KZAZ- SË

KZAZ-ja, do të dokumentojë organizimin dhe admi-

nistrimin e procesit zgjedhor të datës   21 qershor 

2015,  në Zonën e Administrimit Zgjedhor, duke 

përdorur dokumentacionin e punës, të miratuar me 

vendimet e KQZ-së nr.15, datë 27. 01. 2015, ......si më 

poshtë:

 

1.1 Modelet e Vendimeve të KZAZ-së 

Veprimtaria e KZAZ-së gjatë procesit zgjedhor/ciklit 

zgjedhor, ndahet në disa etapa/momente të rendë-

sishme, në  të cilat ajo merr vendime: 

Për propozimin e Kryetarit dhe Zëvendëskryetarit 

të KZAZ-së, menjëherë pas ngritjes së KZAZ-së:

•	 MODEL – 01V KZAZ: “Për propozimin e Kryetarit 

të KZAZ-së”;

•	 MODEL – 02V KZAZ: “Për propozimin e 

       Zëvendëskryetarit të KZAZ-së”;

Për emërimin / lirimin / shkarkimin e anëtarëve / 

kryetarit / sekretarit të KQV-së:

•	 MODEL- 03V KZAZ: “Për emërimin e anëtarëve të 

KQV-së“;

•	 MODEL- 04V KZAZ: “Për emërimin e kryetarit dhe 

sekretarit të KQV-së“;

•	 MODEL- 05V KZAZ: “Për lirimin dhe emërimin e 

anëtarëve të KQV-së“;

•	 MODEL– 06V KZAZ : “Për lirimin dhe emërimin e  

kryetarit/sekretarit të KQV-së“; 

•	 MODEL– 07V KZAZ - Për shkarkimin e anëtarit/

sekretarit të KQV-së”;

Për caktimin e GNV, emërimin, shkarkimin e anëtarëve 

të GNV-ve:

MODEL– 08V KZAZ: “Për caktimin e  grupeve të 

numërimit të votave“;

MODEL–  09V KZAZ: “Për emërimin e anëtarëve të 

grupit të numërimit“;

MODEL– 11V KZAZ: “Për shkarkimin e personave të 

ngarkuar për numërim”;

MODEL– 12V KZAZ: “Për caktimin e GN-it që do të 

numërojë dhe vlerësojë votat e hedhura në kutitë e 

gabuara për secilin organ”;

Për caktimin e QV për votimin e anëtarëve dhe 

sekretarit të KZAZ:

MODEL– 10V KZAZ: Për caktimin e qendrës së votimit 

për votimin e anëtarëve dhe  sekretarit të KZAZ-së”

Për regjistrimin / mosregjistrimin e kandidatëve /

listave shumemërore

Për miratimin e Tabeles Përmbledhëse të Rezultatit të 

Zgjedhjeve të ZAZ-së

Kujdes! Ju mund t’i referoheni KZ, neneve 29, 

p.2, 30, 31, 33, shkronja “b”, 35, p.2, 4, 5; 36, 37, 

38, 39, 72, 73, 95, 96, 115, p.10, 120, p. 8; 122; 

Udhëzimit KQZ nr.2, dt.25.02.2009, neneve 19, 

p. 1, 2; 20, p. 2,3; 23, p. 2,5
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1.2 DOKUMENTACIONI I PUNËS SË 
KZAZ-SË:

MODEL - 01R KZAZ : Libri i Protokollit të Mbledhjeve 
të KZAZ-së, ku pasqyrohen: 

•	 Procesverbalet e mbledhjeve dhe veprimtaria e 
përditshme të KZAZ-së; 

•	 Sipas rastit, verifikimi i informacioneve ose pre-
tendimet e subjekteve zgjedhore në zonë. 

MODEL – 02R KZAZ: Regjistri i Vendimeve të KZAZ-së.
 
Sekretari i KZAZ-së regjistron vendimet e KZAZ-së, 
nga mbledhja e parë e saj deri në përfundim të pro-
cesit zgjedhor, sipas numrit rendor.

MODEL - 03R KZAZ: Regjistri i Korrespondencës së 
KZAZ-së. 

Sekretari i KZAZ-së protokollon/regjistron të gjitha 
kërkesat, ankesat dhe njoftimet që i drejtohen KZAZ-
së, si dhe çdo dokument tjetër që i adresohet në 
funksion të punës së saj të përditshme.

MODEL – 04R KZAZ: Procesverbal Konstatimi. 

Sekretari i KZAZ-së mban procesverbal konstatimi, ku 
shënohen të gjitha parregullsitë e konstatuara gjatë 
procesit të marrjes në dorëzim të kutive të votimit 
nga KQV-ja në KZAZ dhe gjatë procesit të numërimit 
të votave në VNV. 

MODEL- 05R KZAZ:  Vërtetim për zgjedhësit që janë 
në listën e zgjedhësve në zonën përkatëse të admi-
nistrimit zgjedhor. 

Sekretari, me kërkesë të zgjedhësit, jep vërtetime 
nëse ai/ajo ndodhet i/e regjistruar në listën e zgje-
dhësve në zonën përkatëse të administrimit zgjedhor.

MODEL- 06R KZAZ: Vërtetim për zgjedhësit që nuk 
janë në listën e zgjedhësve në zonën përkatëse të ad-
ministrimit zgjedhor. 

Sekretari, me kërkesë të zgjedhësit, jep vërtetime 
nëse ai/ajo nuk ndodhet i/e regjistruar në listën e 
zgjedhësve në zonën përkatëse të administrimit 
zgjedhor, për t’u përdorur nga zgjedhësi në gjykatën 
e rrethit gjyqësor përkatës. 

MODEL- KZAZ 07R: Vërtetim i posaçëm për 
anëtarin e KZAZ-së;

MODEL- 01PV KZAZ: Proces verbal i vulosjes përpara 
fillimit të numërimit, së kutisë së posaçme për fletët e 
votimit të hedhura gabim në kutitë e votimit për 
kryetar të bashkisë;

MODEL- 02PV KZAZ: Procesverbal i vulosjes, përpara 
fillimit të numërimit, i kutisë së posaçme për fletët 
e votimit të hedhura gabim në kutitë e votimit për 
këshillin bashkiak;

MODEL 03PV KZAZ–GN: Procesverbal konstatimi i 
GNV për për dorëzimin në KZAZ të zarfave të mbyllur 
me “VOTA TE HEDHURA GABIM”; 

MODEL 04PV KZAZ–GN: Procesverbal i GNV për 
pasqyrimin e përgjithshëm të fletëve të votimit të 
kontestuara.

MODEL PV 05 KZAZ-GNV: Procesverbal për mbylljen 
e kutisë së posaçme me fletët e votimit të hedhura 
gabim, në kutitë e votimit për kryetarin e bashkisë;

MODEL PV 06 KZAZ-GNV: Procesverbal për mbylljen 
e kutisë së posaçme me fletët e votimit të hedhura 

gabim, në kutitë e votimit për këshillin bashkiak.

KUJDES! Modelet e vendimeve dhe dokumentacionit të punës  i gjeni në Fletoren e Punës.
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1. Ekstrakti i përbërësve zgjedhor 

Çfarë përmban ekstrakti i përbërësve zgjedhor?

Ekstrakti i zgjedhësve përmban disa nga përbërësit 
zgjedhorë të shtetasve:

a) Emri;
b) Atësia;
ç) Mbiemri;
d) Datëlindja;
ë) Kodi i vendbanimit.

KUJDES!

Zgjedhësi ka të drejtë të kërkojë ndryshim në 
ekstraktin e përbërësve zgjedhorë, kur evidenton 
se të dhënat e tij përmbajnë gabime, apo kur emri 
i tij nuk është i përfshirë në ekstraktin e përbërësve 
zgjedhorë. 

Informojeni zgjedhësin që ankesën lidhur me pro-
blemin në ekstraktin e përbërësve zgjedhorë mund ta 
paraqesë në zyrën e gjendjes civile jo më vonë se 60 
ditë para ditës së zgjedhjeve.

Publikimi i ekstraktit të përbërësve zgjedhorë, përsëritet 
në mënyrë periodike çdo 30 ditë deri në shpalljen e 

listës së zgjedhësve.

Ekstrakti i përbërësve zgjedhorë publikohet: 

•	 Në ambientet e zyrave të gjendjes civile,
        ose 
•	 Në ambientet pranë tyre me akses të lirë për 
        publikun.
•	 Në faqen zyrtare të internetit të:
        - Ministrisë së Punëve të Brendshme:
          (adresa  www.punetebrendshme.gov.al )
        - Komisionit Qendror të Zgjedhjeve :
          (adresa www.cec.org.al )

2. Lista e zgjedhësve dhe shpallja e saj  

KZAZ-së i dërgohet e printuar nga kryetari njësisë së 
qeverisjes vendore (bashkisë/komunës) lista e zgje-
dhësve, në tre formate, jo më vonë se 35 ditë para 
datës së zgjedhjeve, si më poshtë:

1. Listë zgjedhësish e ndarë sipas qendrave të 
votimit. Kjo listë shpallet nga KZAZ-ja pranë çdo 
qendre votimi në një vend publik me hyrje të lirë, 
jo më vonë se 35 ditë përpara datës së zgjedhje-
ve; 

2. Listë zgjedhësish e ndarë sipas qendrave të 
votimit. Kjo listë i dorëzohet KQV-së përkatëse 
bashkë me materialet e tjera të votimit nga KZAZ-
ja  për t’u përdorur nga KQV-ja në ditën e zgje-
dhjeve. Ky format përmban edhe hapësirën për 
shënimin e numrit të dokumentit të identi-
fikimit, si dhe vendin për nënshkrimin e zgje-
dhësit;

            
3. Listë zgjedhësish në nivel zone zgjedhore ose 

njësie të qeverisjes vendore. Ky format mbahet 
nga KZAZ-ja, e renditur sipas rendit alfabetik të 
mbiemrit të zgjedhësve, dhe për çdo rast shër-
ben për informim të zgjedhësve. 

Kujdes!. Ju mund t’i referoheni Kodit Zgjedhor,  
nenet 48, 55, 56 dhe 57

Zgjedhësit kur vërejnë se emri i tyre nuk është për-
fshirë në Listën e Zgjedhësve të QV-së, fillimisht i drej-
tohet KZAZ-së  për të kontrolluar në listën përkatëse 
të zgjedhësve të zonës zgjedhore. 

Në çdo rast Sekretari i KZAZ-së me kërkesë të zgje-
dhësit të interesuar, lëshon vërtetim, kur emri i zgje-
dhësit ndodhet ose nuk ndodhet i regjistruar në listën 
e zgjedhësve në zonën përkatëse të administrimit 
zgjedhor. 

Zgjedhësi/sja ka të drejtën e paraqitjes së kërkesës në 
gjykatën e rrethit gjyqësor përkatës, deri 24 orë për-
para datës së zgjedhjeve, kur vëren se:
•	Ka	pasaktësi	të	përbërësve	të	tij/saj	zgjedhorë;	
•	 Nuk	 është	 regjistruar	 fare	 në	 ndonjë	 nga	 listat	 e	
njësisë së qeverisjes vendore (bashki/komunë/njësi 
bashkiake), ku ai/ajo ka vendbanimin.

Gjykatat e rretheve gjyqësore shqyrtojnë dhe 
vendosin në lidhje me këto kërkesa  edhe në ditën 
e zgjedhjeve,  por jo më vonë se 6 orë  përpara 
mbylljes së votimit. Kërkesa, përjashtohet nga 
taksat gjyqësore.

KREU IV  LISTA E ZGJEDHËSVE 
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Të drejtën për të paraqitur propozime për anëtarë 

të KQV-së, sipas përbërjes së KZAZ-së, e kanë partitë 

politike, të cilët kanë anëtarët e tyre në KZAZ. 

Kryetari dhe sekretari i KQV-së zgjidhen nga KZAZ-ja. 

Partitë politike mund t’ju delegojnë degëve lokale të tyre 

të drejtën e propozimit për anëtarë të KQV-ve, që për-

fshihen në territorin, që mbulon dega lokale përkatëse.

Në gjysmën e KQV-ve anëtari i shtatë i përket par-

tisë kryesore të shumicës parlamentare, kurse në 
gjysmën tjetër zgjidhet njëri nga anëtarët e KQV-
së, përfaqësues i partisë kryesore të opozitës parla-

mentare. Sekretari është i përkatësisë politike të 
kundërt me kryetarin. 

KZAZ - ja, përbëhet nga  7 anëtarë dhe sekretari. Kryetari 
është i përkatësisë politike të kundërt me zv/kryetarin. 
Sekretari i KZAZ - se propozohet nga partia politike që 
propozon zv. kryetarin

Anëtari i 7 - të, në gjysmën e KZAZ - ve i përket partisë 
së parë të shumicës parlamentare, kurse në gjysmën 
tjetër, partisë së parë të opozitës parlamentare.

Parti Politike të shumicës 
Parlamentare 3 Anëtarë

Parti Politike të opozitës
Parlamentare 3 Anëtarë

KZAZ-ja cakton sipas proçedurës së mëposhtme, 
partinë politike që do të propozojë anëtarin e 
shtatë të KQV-së:

a. KZAZ-ja rendit të gjitha QV-të në juridiksion 

territorial të Zonës së Administrimit Zgjedhor duke 

nisur nga QV-ja me numër më të vogël dhe duke 

vazhduar në rend rritës. QV-të bija renditen pas QV-së 

së origjinës.  

b. QV-të e renditura sipas pikës “a” të kësaj dis-

pozite numërtohen nga KZAZ-ja duke filluar nga 

numri 1 e duke vazhduar progresivisht deri në numër-

timin e QV-së së fundit.

c. Në QV-të e numërtuara në këtë renditje me 

numër tek, e drejta për të propozuar anëtarin e shtatë 

të KQV përkatëse i përket  partisë politike, e cila ka 

propozuar zëvendëskryetarin e KZAZ-së.

ç. Në QV-të e numërtuara me numër çift në 

renditje, e drejta për të propozuar anëtarin e shtatë të 

KQV-së përkatëse  i përket  partisë politike,  e cila ka 

propozuar kryetarin e KZAZ-së.

d. Në përfundim të kësaj procedure, KZAZ-ja 

njofton menjëherë partitë politike përkatëse për 

paraqitjen e propozimeve për anëtarin e shtatë të 

KQV-ve. 

KREU V  ORGANIZIMI, FUNKSIONI I KQV-së
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•	 Propozimet për anëtarët dhe sekretarin e KQV-

së bëhen jo më vonë se 30 ditë para ditës së 
zgjedhjeve. 

•	 Anëtarët dhe sekretari i KQV-së duhet të emëro-
hen jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga paraqitja e 
propozimeve të partive politike, pas verifikimit 

të dokumentacionit.  

•	 Në çdo rast emërimi i anëtarëve, kryetarit dhe 

sekretarit bëhet jo më vonë se 20 ditë para 
datës së zgjedhjeve. 

Kujdes! Në çdo rast, sekretari i KQV-së propozohet 

nga partia e kundërt me  partinë politike që ka propo-

zuar Kryetarin e KQV-së.

Kujdes! Propozimi i partisë politike, për anëtar të 

KQV-së, duhet plotësojë kriteret e përcaktuara në 

nenin 38 të KZ.

KZAZ-ja vlerëson propozimet e sjella nga partitë poli-

tike për emërimin e anëtarëve dhe sekretarit të 

KQV-së. 

Kushtet për emërimin e anëtarit të KQV-së: 

a. Gëzon të drejtën për të qenë zgjedhës; 

b. Ka të paktën arsimin e mesëm; 

c. Është me vendbanim brenda zonës 

 zgjedhore përkatëse; 

ç.   Nuk është dënuar me vendim gjyqësor të  

 formës së prerë për kryerjen e një krimi;

d. Ndaj tij nuk është marrë masë disiplinore në  

 proceset zgjedhore të mëparshme.

* Sekretari i KQV-së, si rregull duhet të ketë arsimin 

e lartë.

1. Papajtueshmëritë: Anëtari dhe sekretari i KQV-së 

nuk mund të jenë:

a. Deputetë ose kandidatë për deputet në 

 Kuvend;

b. Kandidatë ose të zgjedhur në organet e   

 zgjedhura të qeverisjes vendore; 

c. Ushtarakë, punonjës të strukturave të 

 Policisë  së Shtetit ose të Shërbimit Informa- 

 tiv Shtetëror;                            

ç.   Anëtarë apo sekretarë të një komisioni tjetër  

 zgjedhor.

KUJDES! Ju mund t’i referoheni KZ neneve 36, 37, 38.
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2. Shkarkimi i anëtarëve dhe Sekretarit të KQV-së

Anëtari dhe sekretari i KQV-së  shkarkohen nga detyra 

me vendim të KZAZ-së kur: 

a. Shkelin dispozitat e Kodit Zgjedhor ose të 

 akteve nënligjore në zbatim të tij;

b. Dënohen me vendim gjyqësor të formës së  

 prerë për kryerjen e një krimi; 

c. Nuk paraqiten në detyrë, pa shkaqe të 

 arsyeshme për më shumë se 2 (dy) ditë rresht; 

ç.  Nuk marrin pjesë në trajnimet ose nuk 

 kalojnë testimet e organizuara nga KQZ.

Kujdes!
Anëtari dhe sekretari i KQV-së, i shkarkuar nga 
detyra me vendim të KZAZ-së, nuk mund të rizgji-
dhet në këtë detyrë.  Për shkarkimin e 
kryetarit/ anëtarit /sekretarit të KQV-së 
mund t’i referoheni n.39 të KZ, ndërsa për 
propozimin e ri, KZAZ-ja respekton kërkesat e neneve 
29, 36 e në vijim të KZ.

3. Lirimi i anëtarëve dhe sekretarit të KQV-së 

Anëtarët dhe sekretari i KQV-së lirohen nga detyra me 

vendim të KZAZ-së kur: 

a. Kanë marrëdhënie krushqie të afërt ose   

 gjinie deri në shkallë të dytë me ndonjërin  

 nga kandidatët që konkurrojnë në zonë   

 zgjedhore për organet e qeverisjes vendore;

b. Janë në marrëdhënie pune me ndonjërin  

 nga kandidatët që konkurrojnë në zonë; 

c.  Japin dorëheqjen nga detyra;

ç.    Nuk plotësojnë më kushtet për të qenë 

 zgjedhës;

4. Plotësimi i vendeve vakante të krijuara në KQV

Kur vendi i një anëtari të KQV-së për çfarëdolloj 

shkaku mbetet vakant, KZAZ:

1. KZAZ i kërkon  degës lokale të partisë politike 

përkatëse (anëtar i së cilës është shkarkuar apo 

liruar nga detyra) të paraqesë propozimin për 

anëtarin e ri, 

2. Anëtari i ri duhet të emërohet brenda 3 (tri) ditëve 

nga data e krijimit të vendit të lirë, por jo me vonë 

se 24 orë para hapjes së procesit të votimit. Zë-

vendësimi i anëtarëve dhe sekretarit të KQV-së 

bëhet, si rregull, me persona, të cilët kanë trajnim 

për legjislacionin zgjedhor.

3. Kur vendi i anëtarit të KQV-së mbetet vakant ditën 

e votimit,  zëvendësimi i anëtarëve të larguar në 

ditën e zgjedhjeve ose që nuk paraqiten në de-

tyrë në ditën e zgjedhjeve, bëhet jo më vonë se 2 

orë nga njoftimi i mungesës.

5. Plotësimi kryesisht i vakancës 

Kur KQV-ja mbetet pa kuorum, për shkak të munge-

save të anëtarëve dhe me kalimin e afateve të për-

caktuar në Kodin Zgjedhor dhe në Udhëzimin  nr.2 të 

KQZ-së, datë 4.03.2015, nuk është kryer zëvendësimi, 

KZAZ-ja urdhëron menjëherë KQV-në përkatëse të 

vazhdojë procedurat dhe merr masa për plotësimin 

kryesisht të vakancës. 

1. KQV-ja e mbetur pa kuorum, bën shënimin për-

katës në Librin e Protokollit të Mbledhjeve të 

KQV-së dhe procedon me zbatimin e detyrave 

pas urdhërimit nga KZAZ-ja, pavarësisht nga kuo-

rumi.

2. KZAZ për plotësimin e vakancës kryesisht, 

emëron shtetas të përzgjedhur nga KQZ-ja për 

emërimet kryesisht, deri në plotësimin e kuoru-

mit në QV-në përkatëse. 

3. Shtetasi i emëruar nga KZAZ kryesisht si anëtar 

ose sekretar i KQV-së,  ka të njëjta të drejta dhe të 

njëjtat detyrime si anëtari apo sekretari i KQV-së, 

i propozuar nga partitë politike, parashikuar në 

Kodin Zgjedhor dhe këtë Udhëzim.
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Kujdes: KZAZ-ja emëron anëtarët e KQV-së, n.33, 

sh.”b”, sipas rastit, për të plotësuar vendin vakant, 

sipas n.36 të KZ, me emrat nga lista e miratuar nga 

KQZ, duke i dhënë përparësi trajnimeve në fushën e 

zgjedhjeve, eksperiencave të mëparshme në admi-

nistratën zgjedhore dhe kualifikimeve profesionale.

Ju mund t’i referoheni  Udhëzimit të KQZ-së nr. 4, 

dt.19.02.2013.

Udhëzimit të KQZ-së nr. 2, datë 4.03.2015.                       

6. Kur anëtari i KQV-së jep dorëheqjen, ajo para-

qitet me shkrim dhe depozitohet pranë KQV-së, dhe 

sekretari i saj e dërgon atë menjëherë në KZAZ-në 

përkatëse. Në këtë rast, për zëvendësimin e anë-

tarit të KQV-së, KZAZ-ja njofton degën lokale të par-

tisë politike, anëtar i të cilit ishte anëtari që paraqiti 

dorëheqjen, për të sjellë propozimin e ri dhe më pas 

zbaton të njëjtat procedura me ato të parashikuara 

më sipër. 

7. KQV-TË E POSAÇME, 
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I TYRE

KQV-të e posaçme ngrihen në institucione të posaçme 

ku përfshihen: burgjet, vendet e paraburgimit si dhe 

spitalet ose institucionet e tjera shëndetësore, që 

pranojnë pacientë për më shumë se 3 ditë. 

Kryetari i Njësisë së Qeverisë Vendore:

•	 Ngre qendra votimi në institucione të posaçme, 

të cilët ndodhen brenda territorit të njësisë ven-

dore përkatëse, kur në to ndodhen 

       mbi 15 zgjedhës.

•	 Njofton menjëherë KQZ-në dhe KZAZ-në për 

ngritjen e këtyre qendrave të votimit. 

•	 KQV-ja e posaçme funksionon si 

        KQV-ja (e zakonshme), ka përbërje dhe përgjegjë         

        si të njëjtë me  të.

KUJDES! Ju mund t’u referoheni nenit 43 të Kodit 

Zgjedhor.

8. VERIFIKIMI I AMBIENTEVE TË QENDRAVE TË 
VOTIMIT TË NGRITURA NË ZAZ                  
                                                   

KZAZ verifikon ambientet e Qendrave të Votimit, për:

•	 Madhësi të përshtatshme për zhvillimin e 

        procesit të votimit; 

•	 Lehtësira që sigurojnë akses për personat me 

        aftësi të kufizuar.

Vendndodhja e Qendrave të Votimit në ambiente pri-

vate përcaktohet me vendim të KQZ-së, në bazë të 

propozimit të kryetarit të njësisë së qeverisjes 

vendore. 

KZAZ, në bashkëpunim me kryetarët e njësive të 

qeverisjes vendore, përshtat ambientet që do të shër-

bejnë për qendra votimi, edhe për personat me aftësi 

të kufizuara. 
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KREU VI  GRUPET E NUMËRIMIT TË VOTAVE 

1. Caktimi i 
Grupeve dhe Tavolinave të Numërimit të Votave

KZAZ-ja përcakton 

Grupet e Numërimit dhe Tavolinat e Numërimit në 

ZAZ në varësi të QV që ka nën juridiksion

GN-it janë 2 për çdo tavolinë numërimi. 

Një grup numërimi numëron 

jo më pak se 5 dhe jo më shumë se 10 qendra votimi.  

KZAZ-ja:

•	 Njofton me shkrim partitë politike, të cilave i ka 

lindur e drejta të propozojnë anëtar të GN-it,      

15 ditë para ditës së zgjedhjeve, për numrin e 

GNV-ve që do të ngrejë; 

•	 U kërkon atyre të dorëzojnë propozimet për 

emërimin e anëtarëve të GNV-ve, të paktën     

dymbëdhjetë ditë  para ditës së zgjedhjeve 

Kujdes: Ju mund t’i referoheni n.95, pika 1 e KZ 

dhe n.6, n.7 dhe n. 8, p.1 e Udhëzimit nr.12, datë 

21.04.2009, i ndryshuar.

Në gjysmën e Grupeve të Numërimit të Votave 

numëruesi i parë propozohet nga partia më e 

madhe e shumicës dhe në gjysmën tjetër nga partia 

më e madhe e opozitës. Sekretari i Grupit të 

Numërimit të Votave i përket partisë politike të 
kundërt me partinë që propozon numëruesin e parë

KUJDES! Ju mund t’i referoheni nenit 95 dhe 96 të 

Kodit Zgjedhor, për ngritjen e  GNV dhe procedurën e 

përcaktimit të partive që propozojnë anëtarët e tyre.

Çdo person mund të emërohet 
anëtar dhe sekretar i GNV-së, 
nëse plotëson kushtet e mëposhtme: 

a. Gëzon të drejtën për të qenë zgjedhës;

b. Ka arsimin e lartë; 

c. Është me vendbanim brenda zonës së 

 administrimit zgjedhor (ZAZ), përkatës; 

ç.   Nuk është dënuar me vendim gjyqësor të  

 formës së prerë për kryerjen e një krimi;

d. Ndaj tij nuk është marrë masë disiplinore në  

 proceset zgjedhore të mëparshme.

Anëtari dhe sekretari i 
Grupit të Numërimit të Votave nuk mund të jetë: 

a. Deputet apo kandidat për deputet në 

 Kuvend;

b. Kryetar i njësisë së qeverisjes vendore;

c. Ushtarak, punonjës i strukturave të 

 Policisë  së Shtetit ose të Shërbimit 

 Informativ Shtëtëror;

ç. Anëtar apo sekretar të një grupi tjetër 

 numërimi.
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Kujdes! 

GNV-të përbëhen nga katër anëtarë. KZAZ-ja cakton 

një nga anëtarët si numërues të parë dhe një anëtar 

si sekretar.   

Në gjysmën e Grupeve të Numërimit të Votave 

numëruesi i parë propozohet nga partia më e mad-

he e shumicës parlamentare dhe në gjysmën tjetër 

nga partia më e madhe e opozitës parlamentare. 

Sekretari i Grupit të Numërimit të Votave i përket 

partisë politike të kundërt me partinë që propozon 

numëruesin e parë. 

KZAZ-ja, jo më vonë se dhjetë ditë para datës së 
zgjedhjeve merr vendim për emërimin e anëtarëve 

të GN-ve, sipas MODEL–09V KZAZ. 

KZAZ-ja emëron 
numëruesin e parë dhe sekretarin e GN-it, 
sipas procedurës:

•	 Partia politike, e cila ka propozuar 

        zëvendëskryetarin e KZAZ-së, ka të drejtën të      

        paraqesë propozime për numëruesin e parë të     

        grupeve “tek” dhe sekretarin e grupeve “çift”. 

•	 Partia politike, e cila ka propozuar kryetarin e 

KZAZ-së, ka të drejtën të paraqesë propozime për 

numëruesin e parë të grupeve “çift” dhe 

        sekretarin e grupeve “tek”.

Partitë që u lind e drejta të propozojnë anëtarin e 

tretë dhe të katërt të GNV-ve, përcaktohen me 

vendim të KQZ-së.

Nëse ndonjë nga partitë politike që kanë të drejtë 

propozimi të anëtarit të tretë dhe të katërt nuk 

paraqesin propozime, e drejta e propozimit i kalon, 

sipas rastit, partisë politike që propozon kryetarin ose 

zëvendëskryetarin e KZAZ-së brenda të njëjtit grupim 

politik.

Kujdes: Ju mund t’i referoheni n.29, pika 1/a, n.95, 

p.2, 3 paragrafi 2, n.96 të KZ, v.20, dt.28.01.2013 dhe 

n.9, n.10 i U.nr.12

Në rast se ndonjë nga subjektet zgjedhore nuk 
paraqet propozime brenda të paktën dymbëdhjetë 
ditëve  para ditës së zgjedhjeve, KZAZ-ja cakton 

me short anëtarët zëvendësues të cilët i përkasin së 

njëjtës parti. Në rast se nuk është i mundur plotësi-
mi i numrit të anëtarëve të Grupit të Numërimit të 
Votave, ai funksionon me jo më pak se dy anëtarë.

Zëvendësimi i anëtarëve të GN-it dhe procedura e 
shortit për zëvendësimin e tyre është e përcaktuar 
në U. nr.12. datë 21.04.2009, nenet13 dhe 14 

Në  rastet  kur  

vendi i një anëtari të Grupit të Numërimit mbetet va-

kant gjatë procesit të numërimit të votave, 

partia politike e cila kishte propozuar anëtarin, 

paraqet menjëherë propozimin e ri, pavarësisht nga 

ky fakt, procesi i numërimit të votave vazhdon pa 

ndërprerje.

Nëse  partia  politike  nuk  paraqet  propozimin  për 

plotësimin  e  vendit të mbetur bosh brenda 1 ore, 

KZAZ-ja zbaton procedurën e shortit.

KUJDES:  Ju mund t’i referoheni n.14,  n.15, p.2 të 

U.nr.12, datë 21.04.2009. 
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KREU  VII PËRGJEGJËSITË DHE SANKSIONET për anëtarët dhe sekretarin e KZAZ-së 

Rastet e shkeljes së dispozitave të Kodit Zgjedhor, i ngarkojnë anëtarët e komisioneve zgjedhore me 

përgjegjësi penale dhe administrative, sipas legjislacionit:

RASTET E PËRGJEGJËSISË PENALE DHE ADMINISTRATIVE 
TË ANËTARËVE DHE SEKRETARIT 

   a 
 

Kur shkelja nga anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve ose nga persona të ngarkuar 
me detyra, nuk përbën vepër penale, dënohet me gjobë nga 3 000 deri në 90 000 
lekë; Kodi Zgjedhor, neni 171/1  
 

   b Shkeljet e tjera të dispozitave të KZ, kur nuk përbëjnë vepër penale, dënohen me 
gjobë nga 1 000 deri në 2 500 lekë; Kodi Zgjedhor, neni 171/2 
 

   c Kur sekretari shkel rregullat e përcaktuara në n. 34 të KZ dhe aktet nënligjore 
dënohet me gjobë nga 30 000 deri në 60 000 lekë ose me burgim deri në 6 muaj; 
Kodi Zgjedhor, neni 171/3 

   ç Kur shkelin rregullat e tjera të parashikuara në Pjesën II të KZ dhe kur nuk përbën 
shpërdorim të detyrës sipas nenit 248 të Kodit Penal, dënohen me gjobë nga 10 
000 deri në 100 000 lekë; Kodi Zgjedhor, neni 171/5 

   d Sanksionet për shkelje të parimeve të Kodit Zgjedhor (n.172 i KZ)  
Kur shkelin ndonjë nga parimet e përgjithshme të përcaktuara në nenet 3, 4 ose 5 
të Kodit Zgjedhor, në rastet kur kjo shkelje nuk ka ndikuar në rezultatin e 
zgjedhjeve, kryejnë kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjobë nga 100 
000 deri në 500 000 lekë. Kodi Zgjedhor, neni 172/1 
 

    
dh 

Kur shkelin ndonjë nga parimet e përgjithshme të përcaktuara në nenet 3, 4 ose 5 
të KZ, dhe kjo shkelje ka ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve, kryejnë kundërvajtje 
penale dhe dënohen me burgim nga 6 muaj deri në 2 vjet; n.172, p.4  

 

Gjobat, sipas pikës 1 të nenit 172 të Kodit Zgjedhor, vihen nga KQZ-ja. 
Ju mund t’i referoheni Kodit Zgjedhor,  nenit 171,  nenit 172. 
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VEPRAT PENALE  

 
a Falsifikimi i dokumenteve dhe rezultateve te zgjedhjeve (Kodi Penal neni 326)  

 
Falsifikimi, shpërndarja ose përdorimi i fletëve të votimit, i dokumenteve dhe materialit 
zgjedhor, me qëllim ndryshmin e rezultatit të zgjedhjeve nëpërmjet paraqitjes në to të të 
dhënave, që dihen se janë të pasakta, zëvendësimi i të saktave me të rreme ose 
nëpërmjet futjes në kuti të fletëve të votimit në mënyrë të paligjshme dënohet me 
burgim nga një deri në pesëvjet.  
 
Po kjo vepër kur kryhet nga personat që kanë për detyrë të administrojnë procesin 
zgjedhor, ose ka sjellë pasoja të rënda në mbarëvajtjen e votimit, ka cenuar integritetin 
e rezultatit të zgjedhjeve apo ka sjellë pavlefshmërinë e tyre, dënohet me burgim nga tre 
gjer në shtatë vjet.  

b Dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor  (Kodi Penal neni 326/a)  
 
Dëmtimi, prishja, shkatërrimi me dashje, apo zëvendësimi në kundërshtim me ligjin i 
pajisjeve, vulave, kodeve të sigurisë apo çdo materiali tjetër zgjedhor të parashikuar nga 
ligji, dënohet me burgim nga gjashtë muaj gjer në pesë vjet.  
 
Po këto vepra kur kryhen nga personat përgjegjës për administrimin zgjedhor ose në 
bashkëpunim, ose më shumë se një herë, apo kur kanë sjellë pasoja të rënda në 
mbarëvajtjen e zgjedhjeve, kanë sjellë pavlefshmërinë e tyre apo kanë cenuar rezultatin 
e votimit, dënohen me burgim nga tre gjer në tetë vjet.   
 

c Kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje ( Kodi Penal neni  329)  
 
…Kanosja apo përdorimi i dhunës që i bëhet komisionerit, vëzhguesit, numëruesit si dhe 
çdo zyrtari tjetër të ngarkuar me zgjedhjet për ta penguar në kryerjen e detyrës apo për 
shkak të veprimtarisë së tij në administrimin zgjedhor dënohet me burgim nga gjashtë 
muaj gjer në tre vjet. Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë 
dënohet me burgim nga një gjer në pesë vjet".  
 

ç Braktisja e detyrës nga anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve ( Kodi Penal neni 
330/a)  
 
Braktisja e detyrës apo refuzimi për të kryer detyrën nga personat e ngarkuar me 
administrimin e procesit të votimit dhe të numërimit, përbën kundërvajtje penale dhe 
dënohet me burgim nga gjashtë muaj gjer në dy vjet. Kur veprimet e mësipërme kryhen 
duke marrë me vete ose duke zhdukur materialet zgjedhore, ose kur kanë sjellë pasoja 
të rënda për procesin e votimit apo kanë çuar në pavlefshmërinë e zgjedhjeve, dënohet 
me burgim nga dy gjer në pesë vjet".  
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KREU  VIII E DREJTA E ANKIMIT

Në mbështetje të nenit 124, pika 1 dhe 5 të Kodit 

Zgjedhor, çdo parti politike, pjesëtare apo jo e një 

koalicioni,  kandidati i propozuar nga zgjedhësit, kanë 

të drejtë të ankohen  në KQZ kundër vendimeve të 

KZAZ-së, të cilët cënojnë interesat e tyre të ligjshme. 

Afati i ankimit është brenda tri (3) ditëve nga shpallja 

e vendimit të KZAZ-së.

Çdo individ të cilit i është refuzuar kërkesa 

për t’u regjistruar si kandidat i propozuar nga 

zgjedhësit ka të drejtë të ankohet kundër vendimeve 

të KZAZ-së, në KQZ, brenda tri ditëve nga marrja e 

vendimit.

Në rastet kur akreditimi i vëzhguesve i është deleguar 

KZAZ-ve me vendim të KQZ-së, të drejtën e ankimit 

kundër vendimit të KZAZ-së për refuzimin e 

kërkesave për akreditim, e kanë subjektet:

•	 Partia politike e regjistruar në KQZ si subjekt 

zgjedhor;

•	 Koalicioni zgjedhor i regjistruar në KQZ si subjekt 

zgjedhor;

•	 Kandidatët e mbështetur nga një grup 

        zgjedhësish.

                                                                                                     
Kërkesa ankimore përmban elementët e më poshtëm, 

të cilët janë të pasqyruar në   Modelin 02 K  të 

miratuar nga KQZ me vendimin nr.10, datë 21.01.2015:

•	 Emrin e plotë të subjektit ankues dhe adresën e 

tij;

•	 Referimin e vendimit që ankimohet;

•	 Bazën ligjore;

•	 Përshkrimin e shkurtër të shkeljes së pretenduar;

•	 Përshkrimin e fakteve, argumenteve dhe dispozi-

tave ligjore tek të cilat ai mbështet ankimin;

•	 Tregimin e provave të cilat kërkon të marrë gjatë 

procesit të shqyrtimit të ankimit, si dhe burimin 

e tyre;

•	 Datën dhe firmën e ankuesit.

Kujdes! Referohuni nenit 126, pika 1 të Kodit Zgje-

dhor, për elementët që përmban kërkesa ankimore.

Ankuesi duhet të depozitojë, së bashku me ankimin 

edhe vendimin e plotë ndaj të cilit ushtrohet ankimi, 

me përjashtim të rastit kur KZAZ-ja nuk merr vendim.

Rëndësia e pjesëmarrjes së anëtarëve të KZAZ-ve 
në programet e trajnimit 

•	 Pjesëmarrja e anëtarëve të KZAZ-së në trajnim 

është detyrim ligjor;

•	 Anëtarët e KZAZ-ve, pjesëmarrës në programin e 

trajnimit do t’i nënshtrohen procedurës së 

        testimit.

•	 Mospjesëmarrja në trajnim, moskalimi i testit, 

është shkak ligjor për shkarkimin nga detyra.

•	 Anëtari i ri i KZAZ-së, i emëruar pas plotësimit të 

vendit vakant të krijuar për çdo shkak, 

        do t’i nënshtrohet trajnimit. 
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Programet dhe sesionet e trajnimit do të ofrojnë: 

•	 Informimin dhe përvetësimin e njohurive mbi 

Kodin Zgjedhor dhe aktet nënligjorë të KQZ-së, 

të nxjerra për zbatimin e tij.

•	 Aftësimin e komisionerëve në aspektin praktik, 

për mënyrën e reagimit dhe veprimit në situata 

të caktuara,  duke zbatuar korrektësisht procedu-

rat ligjore; 

•	 Aftësim për zbatimin e kodit të sjelljes/etik, në 

çdo situatë probematike të krijuar në përputhje 

me legjislacionin zgjedhor.

•	 Transmetimin e optimizmit dhe bashkëpunimit 

ndërmjet anëtarëve të KZAZ-së, si dhe do krijojë  

një ambient mbështetës, të besueshëm, 

        të paanshëm, të përgjegjshëm dhe të ndershëm,            

        që do të ketë vlerë të veçantë në 

        mirëadministrimin e procesit zgjedhor 

        të pranuar nga të gjithë.

Të gjitha këto do t’i shërbejnë rritjes së nivelit të kuali-

fikimit profesional të komisionerëve, bashkëpunimit 

për gjetjen e zgjidhjeve të bazuara në prova e fakte, 

konsensusit, tolerancës, besimit, stimulimit të ideve, 

shuarjes së mosmarrëveshjeve, bashkëpunimit të 

frutshëm sipas standardeve të kërkuara: komuni-

kimin, kuptimin e pengesave dhe menaxhimin 

efektiv të procesit, rritjes së standardeve të procesit 

zgjedhor. 

Trajnimi do të synojë forcimin e besimit, kompeten-

cave, besueshmërisë dhe kurajos, qartësimin e proce-

durave ligjore, aftësinë për të vënë në praktikë 

njohuritë dhe përvojat e marra gjatë këtij trajnimit.

Përmbushja e detyrës në përputhje me ligjin, marrja 

e përgjegjësive, e gjithë veprimtaria e juaj në  

administrimin e procesit zgjedhor në ZAZ, QV, VNV, 

do të ndihmojë realisht në vlerësimin e zgjedhjeve 

demokratike, të lira, të drejta dhe të pranuara nga të 

gjithë.

Media

Përfaqesues 
i subjekteve
 zgjedhore
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KZAZ

KQZ

ZRZ
Inspektori

Prefektura
Bashkia
Komuna

(Nënpunësi 
ndërlidhes)

Policia e Shtetit 
(trup policore e 
angazhuar në 

zgjedhje)

Vëzhguesit vendas 
dhe të huaj

Media
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