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Shqipëria do të mbajë zgjedhje parlamentare në datë 23 qershor 
2013. Instituti Demokratik Amerikan po analizon procesin 
zgjedhor përmes këtij numri raportesh, i bazuar në eksperiencën 
20-vjeçare në Shqipëri, duke përfshirë Raportin e Vlerësimit të 
Situatës Parazgjedhore të marsit 201, i cili dha rekomandime për 
rritje të besueshmërisë së procesit zgjedhor bazuar në standarde 
ndërkombëtare. Informacioni i përfshirë në këtë raport bazohet 
në intervista të hollësishme të zhvilluara me zyrtarë qeveritarë, 
përfaqësues të partive, ekspertë teknikë, përfaqësues të 
organizatave joqeveritare ndërkombëtare dhe vendore si dhe në 
aktivitete të drejtpërdrejta të vëzhgimit zgjedhor. Ky raport 
mbulon periudhën 22 mars – 21 maj.   

 
PËRMBLEDHJE 
Në 23 qershor 2013, qytetarët e Shqipërisë do të votojnë 
për zgjedhjet e shtata parlamentare, pas rënies së 
komunizmit në 1991 dhe nisjes së tranzicionit demokratik. 
Pas më shumë se 20 vitesh, Shqipëria nuk ka mbajtur ende 
zgjedhje që plotësojnë standardet demokratike 
ndërkombëtare. Bashkimi Europian (BE) dhe komuniteti i 
gjerë ndërkombëtar e shohin mbajtjen e zgjedhjeve 
parlamentare të vitit 2013 si një provë të rëndësishme për 
institucionet demokratike të vendit dhe përkushtimin e 

drejtuesve politikë ndaj parimeve të demokracisë, dhe si 
një hap të rëndësishëm drejt anëtarësimit në BE.  
 
Kodi i amenduar zgjedhor i miratuar në korrik 2012 me 
mbështetje të gjerë të dy partive kryesore siguron një 
kuadër të përforcuar ligjor  për zgjedhjet e ardhshme 
parlamentare të vitit 2013. Gjetjet e Vlerësimit 
Parazgjedhor të NDI të marsit 2013 theksuan faktin se nëse 
kuadri aktual zgjedhor zbatohet si duhet, në mënyrë të 
njëtrajtshme dhe të paanshme, vendi do të mund të 
mbante zgjedhje në meritë të besimit publik dhe pranimit 
të rezultatit.   
 
Megjithatë, pas vlerësimit parazgjedhor të NDI, shkarkimi i 
paligjshëm i njërit prej anëtarëve të Komisionit Qendror 
Zgjedhor (KQZ) nga koalicioni qeverisës në parlament dhe 
ndjekja e kësaj me dorëheqjen e anëtarëve të KQZ të 
emëruar nga opozita, kanë vënë në pikëpyetje 
përkushtimin e aktorëve politikë të Shqipërisë për 
respektimin e kodit zgjedhor dhe lejimin e administrimit 
profesional dhe jopartiak të zgjedhjeve.   
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NË FOKUS 
Analiza e kuotave gjinore, Faqe 3 
 
 
FAKTE KYÇ MBI ZGJEDHJET 
Dita e Zgjedhjeve është të dielën, 23 
qershor 2013. 
 
Shqipëria mban zgjedhje kombëtare për 
Kuvendin njëdhomësh me 140 anëtarë, 
çdo katër vjet, në bazë të një sistemi 
rajonal proporcional përfaqësimi me lista 
të mbyllura.  
 
Vendi është i ndarë në 12 qarqe zgjedhore 
dhe numri i vendeve në parlament për 
secilin (ndërmjet 4 dhe 32)  ndahet në 
proporcion me numrin e banorëve. 
 
Ministria e Brendshme mirëmban 
Rregjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, 
nga i cili del numri i votuesve. Numri 
përfundimtar i votuesve është 3,270,936.  
 
Zgjedhjet administrohen nga një 
administratë zgjedhore me tre shkallë: 
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve prej shtatë 
anëtarësh (KQZ), 89 Komisione Zonale të 
Administrimit Zgjedhor (KZAZ) dhe 5,506 
Komisione të Qendrave të Votimit, secili 
në shërbim të 200 deri në 1000 votuesve. 
 
 

 

http://www.ndi.org/albania-preelection-statement
http://www.ndi.org/albania-preelection-statement
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Qarqet zgjedhore në Shqipëri 
 

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE NË RREZIK 
Standardet ndërkombëtare kërkojnë që organet e administrimit zgjedhor t’i ushtrojnë detyrat e tyre 
në mënyrë profesionale dhe të paanshme, të pavarura nga interesa partiake dhe nën  kontrollin e 
gjyqësorit. Administrimi i besueshëm i zgjedhjeve krijon besim në publik dhe legjitimon procesin 
zgjedhor. Megjithatë, ngjarjet e dy muajve të fundit minojnë pavarësinë e KQZ-së. Në fillim të prillit, 
Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI) e la koalicionin qeverisës të drejtuar nga Partia Demokratike (PD) 
dhe hyri në një koalicion para-zgjedhor të drejtuar nga Partia Socialiste (PS). Në përgjigje të këtij 
zhvillimi, mazhoranca qeverisëse votoi largimin e anëtarit të KQZ-së të propozuar nga LSI, Ilirjan 
Muho. 
 

 
Kodi zgjedhor parashikon propozimin e tre anëtarëve të KQZ-së nga mazhoranca qeverisëse (dy nga 
partia më e madhe dhe një nga partitë më të vogla të shumicës) dhe emërimin e tre anëtarëve të 
tjerë nga opozita (dy nga partia më e madhe dhe një nga partitë më të vogla opozitare), për një 
mandat gjashtë-vjeçar. Kryetari (anëtari i shtatë) zgjidhet nëpërmjet një procesi të hapur konkurimi 
për një mandat katër-vjeçar. KQZ-ja aktuale u formua zyrtarisht në 18 tetor 2012, kur të gjithë 
anëtarët u betuan për të kryer detyrën në mënyrë profesionale dhe të paanshme.  

 
PD e justifikoi largimin e Muhos duke cituar 
një marrëveshje politike të vitit 2003 sipas 
të cilës KQZ formohet në bazë të parimit të 
balancës politike. Vlen të shënohet që kodi 
zgjedhor nuk parashikon kushtet për 
largimin e një anëtari të KQZ për ruajtjen e 
balancës së perceptuar politike. Në kohën e 
votimit të mocionit në parlament, PD e 
kishte ndryshuar arsyetimin ligjor me 
pretendimin se gjatë procesit të emërimit 
Muho kishte fshehur informacion i cili do ta 
kishte skualifikuar nga kandidimi (neni 
12.2). Megjithëkëtë, pavarësisht se 
arsyetimi i cituar për largimin e Muhos do ta 
kishte penguar emërimin e tij si anëtar i 
KQZ-së në atë kohë, dispozitat e kodit për 
ndërprerjen para kohe të mandatit të 
anëtarëve të KQZ-së (neni 18) nuk 
parashikojnë kushte të bazuara në këto 
arsye. Në 15 prill, mazhoranca e PD-së votoi 
zëvendësimin e Muhos me një anëtar të 
propozuar nga Partia Republikane (PR), 

Klement Zguri. Komuniteti ndërkombëtar e denoncoi këtë si një veprim të ndërmarrë në 
kundërshtim me kodin zgjedhor, i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë minoi pavarësinë dhe legjitimitetin 
e KQZ-së.  
 
Kodi zgjedhor parashikon se kërkesa për shkarkimin e një anëtari të KQZ-së  duhet të origjinojë nga 
vetë KQZ-ja, me qëllim parandalimin e ndërhyrjes politike të parlamentit. Meqenëse kjo kërkesë nuk 
erdhi nga KQZ-ja, largimi i Muhos, nga ana procedurale dhe përmbajtësore, është në kundërshtim 

1. Berat  (8 mandate) 
2. Dibër  (6 mandate) 
3. Durrës  (13 mandate) 
4. Elbasan (14 mandate) 
5. Fier  (16 mandate) 
6. Gjirokastër  (5 mandate) 
7. Korçë  (12 mandate) 
8. Kukës  (4 mandate) 
9. Lezhë  (7 mandate) 
10. Shkodër  (11 mandate) 
11. Tiranë  (32 mandate) 
12. Vlorë  (12 mandate) 

“Niveli i besueshmërisë që qytetarët shqiptarë do të kenë në këto zgjedhje varet shumë nga shkalla e 
administrimit profesional dhe jo-partiak të procesit zgjedhor në tërësi. Por, zgjedhjet demokratike 
mund të bëhen të paarritshme nëse niveli aktual i polarizimit politik dhe mundësia e manipulimit 

politik nuk mbahen nën kontroll.” 
 

- Delegacioni i Vëzhgimit Parazgjedhor i NDI 

- NDI Pre-election Assessment Statement 
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me ligjin. Disa ditë më pas, tre anëtarë të KQZ të propozuar nga opozita dhanë dorëheqjen në shenjë 
proteste për zëvendësimin e Muhos. KQZ-ja ka mbetur me vetëm  katër anëtarë dhe PS ka deklaruar 
se nuk do të propozojë anëtarë të rinj nëse nuk rikompozohet e gjithë KQZ-ja.   
 
Vendimet për vlefshmërinë e rezultateve të ditës së zgjedhjeve si dhe për procesin e ankimimeve 
dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjeve post-zgjedhore merren nga KQZ me pesë vota. Për rrjedhojë, 
KQZ-ja në gjendjen aktuale do të duhet të shkarkojë përgjegjësitë e saj duke kërkuar ndërhyrjen e 
Kolegjit Zgjedhor, organ i përbërë nga tetë gjyqtarë të Gjykatës së Apelit. Ky zhvillim i mundshëm 
mund ta cënonte më tej besueshmërinë e KQZ-së.  Partitë opozitare vazhdojnë të marrin pjesë në 
mbledhjet e KQZ-së nëpërmjet përfaqësuesve të tyre ligjorë, por këta përfaqësues nuk kanë të 
drejtë vote. Edhe 89 Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor (KZAZ), të cilat janë përgjegjëse 
për ngritjen e komisioneve të qendrave të votimit, u rikompozuan në mënyrë që përbërja e tyre 
gjithashtu të reflektojë grupimet e reja në parlament.  
 
 
REGJISTRIMI I PARTIVE POLITIKE & LISTAT E 
KANDIDATËVE 
Një total prej 72 partish politike – pjesa më e madhe e të 
cilave janë të përfaqësuara në dy koalicione – dhe tre 
kandidatë të pavarur dorëzuan dokumentacion për 
regjistrim në zgjedhjet e qershorit 2013. KQZ-ja miratoi 
regjistrimin e 66 partive politike dhe dy kandidatëve të 
pavarur. U regjistrauan dy koalicione: Koalicioni i 
udhëhequr nga PD-ja në pushtet përfshin 25 parti dhe 
koalicioni i udhëhequr nga PS përbëhet nga 37 parti, duke 
përfshirë LSI-në dhe Partinë Bashkimi për të Drejtat e 
Njeriut (PBDNJ).  
 
Përzgjedhja e kandidatëve për partitë politike kryesore u 
bë brenda një rrethi të ngushtë zyrtarësh të partive, duke 
krijuar spekulime të mëdha në publik, te mbështetësit e 
partive, madje dhe tek kandidatët e mundshëm,  deri në 
afatin e fundit me 6 maj. Në ankth për të mësuar se kush 
do të shfaqej në lista dhe në çfarë rendi, media 
transmetoi drejtpërsëdrejti njoftimet që i'u bënë publikut. 
Disa anëtarë të parlamentit mësuan përmes medias që 
nuk ishin renditur si kandidatë, ndërsa disa kandidatë 
ishin të përfshirë në më shumë se një listë. KQZ-ja 
verifikoi listat brenda 6 ditëve.      
 
NË FOKUS: ANALIZË E KUOTËS GJINORE  
Shqipëria ka një ndër nivelet më të ulëta në Europë të 
përfaqësimit të gruas në organet e zgjedhura, duke qenë 
larg mesatares Europiane prej rreth 23.7 përqind të 
përfaqësimit të grave në legjislatura.    
Kodi zgjedhor parashikon që gratë të përbëjnë 30 përqind 
të listave të kandidatëve për secilin nga 12 rajonet, dhe të 
paktën një grua të vendoset në tre emrat e parë të listës. 
NDI rekomandoi që, minimalisht, partitë politike të 
zbatonin ligjin aktual mbi përfshirjen e grave kandidate në 
listat e partive, dhe që ato të renditeshin në pozicione 
garuese në ato lista.    
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Kjo dispozitë ligjore mbeti gjerësisht e pazbatuar nga partitë politike kryesore. Në 12 lista 
kandidatësh që dorëzoi secila parti, PD kishte katër lista nuk u pajtuan me dispozitat ligjore; PS 
kishte gjashtë lista; LSI kishte katër lista; Aleanca Kuq e Zi (AKZ) kishte gjashtë lista; dhe Fryma e Re 
Demokratike (FRD) kishte shtatë lista.  
 
Gjithashtu, një numër i madh partish 
dorëzuan lista ku kishte më shumë emra 
kandidatësh se sa mandatet e disponuara në 
një qark të caktuar - një praktikë që kodi 
zgjedhor e lejon. Megjithatë, kjo dispozitë iu 
dha mundësinë partive të vendosnin kandidatet femra në fund të listave, në pozicione virtualisht të 
pazgjedhshme, me qëllim përmbushjen e kërkesës së 30 përqindëshit. Si rrjedhim, nëse mbështetja 
e zgjedhësve për partitë ngelet relativisht e pandryshueshme nga zgjedhjet e mëparshme, 
përfaqësimi i grave në parlament, në rastin më të mirë, do të bëjë vetëm hapa të vegjël përpara. 
Partitë kryesore politike nuk kanë zbatuar plotësisht as ligjin dhe as frymën e dispozitave gjinore dhe 
nuk kanë arritur standardet ndërkombëtare për rritje të pjesëmarrjes së grave në politikë.  
 
Megjithëse KQZ bëri një përllogaritje të shpejtë të gjobave prej 1,000,000 ALL (rreth USD 10,000) për 
çdo listë kandidatësh në kundërshtim me kuotën gjinore, ndëshkimet e parashikuara në kodin 
zgjedhor duken të jenë të pamjaftueshme për të siguruar pajtueshmërinë me këto dispozita. Disa 
organizata të grave kanë kërkuar që KQZ-së ti jepet autoriteti për të kundërshtuar listat e 
papajtueshme deri në përmbushje të kuotave gjinore, një sanksion ky i shfuqizuar nga reforma e 
kohëve të fundit. Ky ka qenë dhe një nga rekomandimet e NDI në raportin parazgjedhor të marsit. 
Me qëllim zgjedhjen e sa më shumë grave, dispozitat e kodit zgjedhor duhet të forcohen, si p.sh. 
duke futur alternimin e detyrueshëm gjinor për çdo dy apo tre pozicione në listën e kandidatëve.  
 
PUBLIKIMI I LISTAVE TË VOTUESVE 
Këto do jenë zgjedhjet e dyta parlamentare për të cilat listat e zgjedhësve do të nxirren nga Regjistri 
elektronik Kombëtar i Gjendjes Civile. Në 13 maj, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, nën 
varësinë e Ministrisë së Brendshme, publikoi listat përfundimtare të zgjedhësve në fund të një 
procesi gjashtë-mujor përditësimi dhe verifikimi.  Pas konsultimit me partitë kryesore qeveritare dhe 
ato opozitare, KQZ emëroi auditues teknikë për të shqyrtuar në mënyrë të pavarur ekstraktet dhe 
për të publikuar raportet me gjetjet e tyre. Audituesit janë dakord se diligjenca administrative ka 
çuar në uljen e ndjeshme të numrit të të dhënave të dubluara, si dhe se është reduktuar gjithashtu 
numri i zgjedhësve pa numër të plotë votimi (të cilëve shpesh u referohen si ‘votues pa adresa’). 
Megjithatë, raportimet kontradiktore nga audituesit e emëruar nga PD dhe SP mbi numrin e 
dublikimeve, ku PS vazhdimisht pretendon se numri është më i lartë (mbi 25,000 të cilësuar të tillë 
në raportin e datës 5 maj), e privojnë publikun dhe aktorët politikë nga qartësia mbi saktësinë e 
listave të zgjedhësve. Ministria e Brendshme deklaron se pas nxjerrjes së listës përfundimtare të 
zgjedhësve në datën 13 maj, numri i dublikimeve të mundshme në lista është 1,139.  
 
Kodi zgjedhor parashikon njoftimin në shtëpi të zgjedhësve për qendrën e votimit dhe vendndodhjen 
e saj, si dhe për kodin numerik të votimit. Ky proces kryhet nga punonjës të gjendjes civile, të 
punësuar nga Ministria e Brendshme dhe nën mbikëqyrjen e kryetarëve të bashkive, të cilët duhet të 
raportojnë për përmbushjen e këtij detyrimi. Kodi parashikon mbulimin e shpenzimeve të njoftimit 
nga Ministria e Brendshme (neni 52.5). Organizatat e vëzhguesve vendorë raportojnë se procesi i 
njoftimit është i papërfunduar, duke ngritur shqetësimin e mosnjoftimit të duhur të zgjedhësve mbi 
vendndodhjen e qendrës së votimit. 20 maji ishte afati për publikimin publik nga ana e KZAZ-ve  të 
listave të zgjedhësve në qendrat përkatëse të votimit, në vende lehtësisht të aksesueshme nga 
publiku. NDI do të vëzhgojë njëtratjshmërinë e zbatimit të kësaj dispozite gjatë periudhës në 
vazhdim. Zgjedhësit mund të verifikojnë informacionin e tyre edhe në internet. Ata mund të 
kërkojnë bërjen e ndryshimeve pranë gjykatave të rretheve deri në 24 orë përpara ditës së 
zgjedhjeve, të cilat bëhen falas. 
 

Nëse mbështetja e zgjedhësve për partitë ngelet 
relativisht e pandryshueshme në krahasim me 
zgjedhjet e mëparshme, përfaqësimi i grave në 

parlament, në rastin më të mirë, do të bëjë vetëm 
hapa të vegjël përpara. 

http://95.107.129.71/ListatDPGJC/listat/listatDB/expwebtblpvlsrch.php
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TABULIMI ELEKTRONIK I VOTAVE 
Në zgjedhjet e 2013 planifikohet të zbatohen dy projekte të reja pilote të teknologjisë elektronike – 
sistemi elektronik i numërimit (SEN) në Fier dhe një sistem për identifikimin e votuesve në Tiranë. 
Më 13 prill, 19 ditë pas afatit kohor të përcaktuar në ligj (90 ditë para ditës së zgjedhjeve), KQZ-ja 
bëri testimin e programit (software) dhe pajisjeve (hardware) për projektin pilot të SEN. Edhe pse 
testi ishte i hapur për vëzhguesit vendorë dhe ndërkombëtarë, partitë politike dhe aktorë të tjerë  
zgjedhorë, përfshirë dhe median, nuk u ofrua asnjë informacion mbi atë çfarë po testohej apo 
procedurat që po ndiqeshin gjatë testit, duke e bërë të pamundur vlerësimin e testit dhe duke 
ngritur shqetësime rreth përdorimit të SEN për tabulimin e saktë të votave. KQZ së shpejti  do të 
bëjë publik një raport zyrtar mbi rezultatet e testit të parë.  
 
Me sa duket, projekti elektronik i numërimit të votave nuk do të ndodhë pasi anëtarët e KQZ-së kanë 
rënë konsesualisht dakord  mbi përdorimin e një fletë votimi që mund të përmbajë vetëm 42 parti. 
Ndërkohë janë 68 parti që janë zyrtarisht të regjistruara për zgjedhjet. Aktualisht, KQZ-ja po vendos 
nëse mund të gjendet një zgjidhje teknike që të mundësojë ecjen para të projektit prej 1.3 milion 
euro. Kur ka mbetur edhe një muaj nga dita e zgjedhjeve, kërkohet marrja me shpejtësi e një 
vendimi pasi shkelja e afateve kohore ka bërë që projekti të ngelet prapa dhe KQZ-ja nuk ka 
përfunduar ende përgatitjet e nevojshme për fushatën e edukimit të votuesve mbi sistemin SEN. 
 
Më 17 Maj, KQZ-ja organizoi një testim publik të sistemit elektronik për verifikmin e votuesve. 
Transparenca gjatë testimit shënoi një përmirësim të ndjeshëm krahasuar me testimin publik të 
datës 13 prill për sistemin SEN. Vezhguesve iu ofrua një shpjegim me gojë dhe me shkrim i 
procedurave të testimit si dhe udhëzime të qarta për mënyrën se si mund të vlerësohet testi. Sistemi 
funksionoi siç pritej dhe potencialisht përbën një siguri më tepër në zgjedhjet e ardhshme. Në 
mënyrë që të shmangen kritika të panevojshme, KQZ-ja duhet, sipas detyrimit të saj ligjor, t’i 
paraqesë në kohë publikut rezultatet zyrtare të testimit. 
 
NË NUMRIN TJETER...  
Ndonëse partitë politike kanë filluar të organizojnë tubime publike dhe ture me autobus, fushata 
zgjedhore fillon zyrtarisht më 24 maj, 30 ditë para Ditës së Zgjedhjeve. Raporti i ardhshëm i NDI-së 
do të përfshijë një analizë të fushatave elektorale në vend.   
 
 

 
 

Ky raport mundësohet me mbështetjen e Popullit Amerikan 
nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të bashkuara për Zhvillim 
Ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja e këtij raporti është 
përgjegjësi e vetme e NDI dhe nuk reflekton 
domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID apo të Qeverisë së 
Shteteve të Bashkuara.  

Instituti Demokratik Amerikan për Çështje Ndërkombëtare (NDI)  është një organizatë jo-fitimprurëse që punon 
për përhapjen dhe forcimin e demokracisë kudo në botë, duke siguruar mbështetje praktike liderëve politike dhe 
shoqërisë civile për zhvillimin e vlerave, praktikave dhe institucioneve demokratike të vendeve të tyre. NDI punon 
në Shqipëri që nga viti 1991, duke nxitur rritjen e pjesëmarrjes publike në vendimmarrje në nivel lokal dhe 
kombëtar, duke organizuar dhe mbështetur monitorimin e zgjedhjeve, edukimin e votuesve dhe duke nxitur 
zhvillimin e partive politike dhe liderëve të rinj. NDI është një organizatë jo-partiake që punon me të gjitha partitë 
politike në Shqipëri, me organizata jo-qeveritare vendase, grupe qytetare, institucione qeverisëse dhe organizata 
ndërkombëtare.  

 
Për më shumë informacion, jeni të lutur të kontaktoni: Ana Kadovic, NDI/Drejtoreshë për Shqipërinë 

akovacevic@ndi.org | Tel/fax: +355 42 271 281| Cel: +355 69 20 30 212 
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