
 

 

 

 

Misioni ndërkombëtar i ENEMO-së për vëzhgimin e zgjedhjeve 
Zgjedhjet lokale në Kosovë 2013 

__________________________________________________________________ 
 

 

Deklarata e gjetjeve dhe përfundimeve paraprake 
 

 
Raundi i parë i zgjedhjeve në Republikën e Kosovës është administruar në mënyrë efikase në atmosferë 
të qetë, por mbetet sfida e pasaktësive të listës së votuesve dhe pamundësimi i nje numri te votuesve nga 
ushtrimi i lirë i të drejtës së tyre për votim në komunat në veriun e Kosovës, për arsye të sigurisë. 
 
 

Në vijim të ftesës nga Presidentja e Republikës së Kosovës, zonja Atifete Jahjaga, Rrjeti evropian i 
organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve (ENEMO) e ka vendosur Misionin për vëzhgimin e zgjedhjeve 
(MVZ) për t’i vëzhguar Zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor 2013.   

Ekipi kryesor i ENEMO-së ka arritur në Prishtinë më 1 tetor 2013, duke i filluar përgatitjet dhe vendosjen 
e 12 vëzhguesve afatgjatë në 6 ekipe me të cilat mbulohet tërë territori i Kosovës. Ata e kanë vëzhguar 
klimën para-zgjedhore, përfshirë edhe fushatën politike dhe aktivitetet e administratës zgjedhore para 
zgjedhjeve të 3 nëntorit. Në ditën e zgjedhjeve, ENEMO ka dërguar 34 vëzhgues të zgjedhjeve nga 
organizatat e saj anëtare, të cilët kanë vëzhguar 221 vendvotime në të gjitha komunat e Kosovës. 

Procesi zgjedhor vlerësohet në bazë të standardeve ndërkombëtare për zgjedhje demokratike dhe 
legjislacionit nacional. Kjo deklaratë e gjetjeve dhe përfundimeve paraprake dorëzohet pas ditës së 
zgjedhjeve në rrethin e parë. Këto gjetje dhe përfundime janë paraprake dhe nuk japin vlerësim final për 
tërë procesin zgjedhor. Misioni do të vazhdojë me vëzhgimin e procesit të mbledhjes së rezultateve dhe 
procesit të ankesave dhe parashtresave, duke e vëzhguar edhe raundin e dytë të zgjedhjeve.  
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______________________________________________________________________________ 

PËRFUNDIMET PARAPRAKE _________________________________________________ 

Raundi i parë i Zgjedhjeve lokale në Kosovë është administruar në mënyrë efikase dhe është realizuar 
në atmosferë të qetë në pjesën më të madhe të vendit, i penguar nga pasaktësitë e Listës së votuesve. 
Megjithatë, dështimi i garantimit të sigurisë dhe rendit, në kombinim me gjendjen komplekse politike, 
ka rezultuar me pamundësimin e shumë votuesve nga ushtrimi i lirë i të drejtës së tyre për votim në 
komunën e Mitrovicës së Veriut.  
 

Gjendja në veriun e Kosovës e ka detyruar Misionin ENEMO t’i tërheqë vëzhguesit afatshkurtër për 
shkaqe sigurie. Gjatë ditës së zgjedhjeve, ekipet e vëzhguesve afatshkurtër kanë vizituar gjithsej 26 
vendvotime në këto 4 komuna. Gjatë tërë ditës është vërejtur atmosferë e tensionuar brenda dhe jashtë 
vendvotimeve. Tensioni është rritur me përfundimin e ditës së zgjedhjeve, duke rezultuar me ndërprerje 
të votimit dhe mbyllje të të gjitha vendvotimeve në Veri para orës 19.00. 
 
ENEMO dënon rëndë sulmet, si dhe frikësimin e votuesëve dhe kërkon nga autoritetet të ndërmarrin  
masa më të larta dhe të duhura sigurie për zgjedhje. 
 
Në bazë të informatave të mbledhura, materialet nga vendvotimet e 3 komunave janë mbajtur në ruajtje 
nga OSBE dhe pastaj janë transportuar në Qendrën e numërimit dhe rezultateve. Sigurimi i 
transparencës në procesin e auditimit dhe/ose numërimit të këtyre materialeve ka rëndësi qenësore dhe 
kjo e përcakton bazën ligjore për përsëritjen e votimit ose raundin e dytë.  
 
Në bazë të raporteve të vëzhguesve, votimi familjar ka mbetur sfidë, së bashku me votimin me ndërmjetësi 
në një masë më të vogël.  
 
Në aspekt të barazisë gjinore, si edhe gjatë zgjedhjeve paraprake, institucionet kanë dështuar në 
sigurimin e përfaqësimit të barabartë për gjininë me përfaqësim më të ulët. Kjo vlen për të gjitha nivelet 
e administrimit zgjedhor.  
 
Shumë dispozita ligjore të legjislacionit zgjedhor janë jo konsekuente dhe të pa harmonizuara, duke lënë 
hapësirë për interpretime dhe keqpërdorime të mundshme. Përveç kësaj, herë pas here, tekstet ligjore në 
gjuhën shqipe dallojnë prej teksteve në gjuhën serbe. Meqë Kushtetuta e re e Kosovës e vitit 2008 i 
përcakton të dy gjuhët si gjuhë zyrtare në Kosovë, mbetet pyetja se cili ligj përdoret si pikë referente për 
zgjidhjen e pasaktësive ekzistuese.   
 
Pavarësisht manifestimit formal të vullnetit të fuqishëm politik nga palët kryesore politike në Kosovë, 
përmes rezolutës së miratuar për reformën zgjedhore, kjo reformë nuk ka pasur sukses deri në këto 
zgjedhje. ENEMO i nxit fuqimisht autoritetet e Kosovës që sa më shpejtë të vazhdojnë me reformën e 
legjislacionit zgjedhor, për t’i përmirësuar të gjitha dobësitë e vërejtura gjatë këtyre zgjedhjeve dhe në 
raportet e misioneve paraprake, para zgjedhjeve të ardhshme.  
 
Për ta rritur besimin publik në gjyqësor dhe me qëllim të përmirësimit të legjitimitetit dhe integritetit të 
procesit zgjedhor, si dhe për parandalimin e mashtrimeve në ardhmëri, ENEMO e inkurajon procedimin 
e shpejtë, transparent dhe profesional të lëndëve penale për mashtrimet dhe keqpërdorimet zgjedhore 
gjatë zgjedhjeve paraprake të vitit 2010. ENEMO gjithashtu inkurajon autoritetet Kosovare të gjykojnë 
të gjitha rastet kriminale të mashtrimeve dhe parregullësive edhe të këtyre zgjedhjeve. 
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Pavarësisht pengesave të ndryshme që veçanërisht lidhen me paraqitjet për votim jashtë Kosovës dhe 
afateve shumë të shkurta dhe të rrepta, KQZ dhe SKQZ kanë treguar nivel të lartë përkushtimi dhe 
aftësie në organizimin e të gjitha aktiviteteve zgjedhore në fushën administrative dhe teknike.   
 
Funksionimi i KQZ-së dhe Sekretariatit të KQZ-së është përmirësuar në mënyrë domethënëse, 
krahasuar me zgjedhjet e kaluara në Kosovë të vëzhguara nga ENEMO, veçanërisht në aspekt të 
resurseve njerëzore dhe teknike, si dhe transparencës. Por, përbërja aktuale e KQZ-së që kryesisht 
përbëhet nga përfaqësuesit politikë, krijon hapësirë për ndikim të fuqishëm politik në vendimet e KQZ-
së dhe e pengon integritetin dhe paanshmërinë e KQZ-së, si dhe autoritetin e Kryetarit të KQZ-së që vjen 
nga sfera e gjyqësorit.  

Dispozita ligjore që nuk është e përpiktë dhe mungesa e transparencës lidhur me procesin e emërimit të 
anëtarëve të KKZ-ve dhe KV lë hapësire për keqpërdorime të mundshme dhe ndikim politik, që mund ta 
pengojë legjitimitetin e plotë dhe mund të shkaktojë mungesë besimi në integritetin e plot të procesit 
zgjedhor, veçanërisht atë të zgjedhjeve lokale.  

Procesi i emërimit të KKZ-ve në veriun e Kosovës, së bashku me funksionimin e tyre është sfidë e madhe 
për funksionimin e sistemit integral të administrimit zgjedhor në Kosovë. Roli dhe përfshirja e paqartë e 
OSBE-së në zgjedhjet lokale në komunat në veriun e Kosovës, e kombinuar me mungesën e koordinimit 
dhe komunikimit mes OSBE-së dhe KQZ-së është arsye për shqetësim.    

Lista e votuesve, së bashku me çështjen e të drejtës për votim është problem madhor për procesin zgjedhor 
në Kosovë, që ka nevojë për përmirësime të menjëhershme legjislative dhe teknike. 

ENEMO nuk ka shënuar asnjë përmirësim në cilësinë e Listës së votuesve, krahasuar me zgjedhjet 
paraprake që janë vëzhguar nga misionet tona. Sistemi jo konsekuent i regjistrimit të votuesve dhe 
Regjistri civil i pasaktë, në kombinim me të dhënat ngatërruese dhe të papërcaktuara për dokumentet e 
identifikimit të votuesve në ditën e zgjedhjeve lë hapësirë për votim të shumëfishtë dhe keqpërdorime 
tjera.  

Periudha parazgjedhore është shënuar me çështjet e sigurisë dhe kërcënimet që i janë drejtuar 
kandidatëve të caktuar në veri, si dhe fushata relativisht e qetë zgjedhore e subjekteve politike në pjesën 
tjetër të Kosovës. 

Ekipet e ENEMO-së kanë vërejtur keqpërdorime të fuqishme të resurseve dhe fuqisë. Janë regjistruar 
informata të besueshme për kërcënime të qytetarëve (kryesisht të punësuar në institucionet publike) nga 
disa zyrtarë publike, për pjesëmarrje në tubimet parazgjedhore dhe për t’i votuar subjektet e caktuara 
politike. Kjo ka qenë më e dukshme në bashkësitë e përziera etnike. 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
GJETJET PARAPRAKE________________________________________________________ 

Konteksti 
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Pas konfliktit të dhunshëm të viteve të nëntëdhjeta, është nënshkruar marrëveshja paqësore e ndërmjetësuar 
nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, sipas kushteve të përcaktuara në Rezolutën 1244 të 
Këshillit të Sigurimit, me të cilin Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) i është dhënë 
autoriteti administrativ mbi Kosovën. Institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes (IPV) janë themeluar 
nën autoritetin e UNMIK-ut, duke i siguruar kosovarëve vetëqeverisje të kufizuar.   
 
Kosova ka mbajtur disa zgjedhje nën administrimin e UNMIK-ut. Dy zgjedhje komunale (në vitin 2000 
dhe 2002) dhe dy zgjedhje të Kuvendit (në vitin 2001 dhe 2004) janë vijuar nga zgjedhjet lokale, të Kryetarit 
të Komunave dhe zgjedhjet e Kuvendit të 17 nëntorit 2007. Të gjitha zgjedhjet e cekura janë organizuar 
dhe menaxhuar nga bashkësia ndërkombëtare, me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë 
(OSBE) si trup udhëheqës.  
Në vitin 2007, Marti Ahtisaari, në cilësinë e të dërguarit të posaçëm të Sekretarit gjeneral të KB-së Kofi 
Annan në Kosovë, ka propozuar një tërësi kushtesh për pavarësi, ku janë përfshirë të drejtat gjuhësore, 
kulturore, sociale dhe politike për bashkësitë e pakicave, veçanërisht për serbët e Kosovës. Disa përpjekje 
për ndërmjetësim të marrëveshjes mes Beogradit dhe Prishtinës kanë dështuar dhe në vitin 2008, Prishtina 
ka deklaruar pavarësi, duke u përkushtuar për zbatimin e Pakos së Ahtisarit. Përfaqësuesi ndërkombëtar 
civil (PNC) është emëruar nga Grupi ndërkombëtar drejtues, i përbërë nga shtetet që e kanë njohur 
pavarësinë, në cilësinë e autoritetit të menjëhershëm për mbikëqyrjen e implementimit të Pakos së Ahtisarit.   
 
Gjatë periudhës kalimtare, Kuvendi i Kosovës në konsultim me PNC-në e ka miratuar Kushtetutën e re dhe 
legjislacionin tjetër të nevojshëm për zbatimin e Pakos së Ahtisarit. Kjo Pako ka bërë thirrje edhe për 
zgjedhje të përgjithshme dhe lokale, brenda nëntë muajve nga dita kur hyn në fuqi. Megjithatë, negociatat 
e mëvonshme kanë rezultuar me ndryshim të orarit të zgjedhjeve. Një prej çështjeve kryesore të Pakos së 
Ahtisarit ka qenë edhe plani i decentralizimit, ku është paraparë krijimi i disa komunave të reja ose të 
zgjeruara me autonomi të shtuar - me shumicë të bashkësive tjera përveç shqiptarëve të Kosovës.  
 
Rezoluta e propozuar nga partitë PDK, LDK dhe AKR, e aprovuar nga Kuvendi i Kosovës në prill të vitit 
2011 e ka hapur mundësinë e reformës zgjedhore në Kosovë. Kjo Rezolutë e ka paraparë krijimin e 
Komisionit për reformë zgjedhore, në bazë të Memorandumit të nënshkruar një ditë më parë nga 
udhëheqësit e këtyre 3 partive, në dëshmi të Ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Pas më 
shumë se 2 vite punë të Komisionit për reformë zgjedhore, nuk ka shumë ndryshime. Shumica e kornizës 
ligjore ka mbetur e njëjtë dhe Komisioni është në pritje të përfundimit të procesit zgjedhor lokal për ta 
vazhduar punën. 
 
Zgjedhjet lokale dhe të kryetarëve të komunave janë mbajtur në shumicën e komunave të planifikuara më 
15 nëntor 2009, duke u vijuar me raundin e dytë më 13 dhjetor. Këto ishin zgjedhjet e para të organizuara 
nga autoritetet e Kosovës dhe janë vëzhguar nga ENEMO1. 
 
Zgjedhjet aktuale lokale dhe të kryetarëve të komunave të vitit 2013 janë zgjedhjet e dyta në nivel lokal 
të organizuara nga autoritetet e Republikës së Kosovës, si dhe të parat që organizohen nga autoritetet e 
Kosovës në mbarë territorin e shtetit2.  
 
Zgjedhjet mbahen pas arritjes së “Marrëveshjes së parë të parimeve që rregullojnë normalizimin e 
marrëdhënieve” nga autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit, me lehtësimin nga Bashkimi Evropian. Ky 
dokument është bërë pikënisje për integrimin e komunave në veriun e Kosovës me shumicë serbe. 

                                                            
1 Deklaratat mund t’i gjeni në prezantimin zyrtar të ENEMO-së në internet në  www.enemo.eu. 
2 Procesi zgjedhor në 4 komuna në veriun e Kosovës lehtësohet nga OSBE. 
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Dokumenti e prezanton modelin e autonomisë për komunat me shumicë serbe, duke i dhënë edhe garanci 
tjera institucionale pakicës serbe.  
 
Korniza ligjore dhe sistemi zgjedhor  
_____________________________________________________________________________ 
 
Zgjedhjet lokale në Kosovë mbahen çdo katër vite për Kuvendet dhe Kryetarët e komunave. Kryetarët 
e komunave zgjidhen në bazë të sistemit të shumicës dhe nëse asnjëri nga kandidatët nuk fiton më 
shumë se 50% plus 1 votë të numrit të përgjithshëm të votave të hedhura në raundin e parë, kalohet në 
raundin e dytë që mbahet katër javë pas raundit të parë, për dy kandidatët e parë.  
 
Numri i anëtarëve në Kuvendet komunale është në përpjesëtim me numrin e banorëve në komunë, duke 
lëvizur prej 15 deri në 41 anëtarë. Prishtina si kryeqytet bën përjashtim dhe ka gjithsej 51 anëtarë të 
Kuvendit komunal. Anëtarët e Kuvendit komunal zgjidhen sipas sistemit proporcional. Secila prej 38 
komunave përbën një zonë të vetme zgjedhore, ku vendet ndahen mes subjekteve të certifikuara politike 
në bazë të numrit të përgjithshëm të votave të pranuara. Gjatë ndarjes së vendeve të anëtarëve të 
Kuvendit aplikohet metoda Sainte-Laguë. Ligji nuk parasheh prag minimal zgjedhor. Subjektet e 
certifikuara politike shënohen në fletën e hapur të votimit, ku votuesi mund ta rrethojë jo vetëm subjektin 
e preferuar politik, por edhe ndonjërin prej kandidatëve të subjektit të njëjtë. Emrat e kandidatëve nuk 
shfaqen në fletëvotime dhe ata përfaqësohen me numrat e paracaktuar. Gjatë votimit, votuesi mund ta 
gjejë numrin e secilit kandidat në broshura të veçanta dhe materiale tjera zgjedhore që sigurohen nga 
KQZ.  
 
Kuota gjinore kërkon që subjektet politike të përfshijnë të paktën 30% të gjinisë pakicë në listat partiake. 
Kjo arrihet duke caktuar të paktën çdo kandidat të tretë nga gjinia pakicë. Mes vendeve që i jepen subjektit 
politik, gjinia që ka marrë më pak vende duhet të ketë të paktën 30% nga totali i vendeve të partisë. Nëse 
kjo nuk ndodh, kandidati i zgjedhur nga gjinia shumicë me më së paku vota duhet të zëvendësohet nga 
kandidati i ardhshëm nga gjinia pakicë e listës së subjektit. Zëvendësimi vazhdon derisa gjinia pakicë të 
ketë të paktën 30% të vendeve.  
 
Votuesit të cilët banojnë jashtë Kosovës kanë mundësi të votojnë përmes postës. 
 
Sistemi zgjedhor dhe korniza ligjore për zgjedhjet lokale përbëhet nga Kushtetuta e Kosovës, disa ligje që 
lidhen me zgjedhjet3, si dhe aktet nënligjore të miratuara pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt 2008.  
 
Kushtetuta i përcjell rekomandimet dhe obligimet e përcaktuara nga Pakoja e Ahtisarit, ku theksohen të 
drejtat dhe liritë e garantuara për bashkësitë e pakicave që jetojnë në Kosovë.  
 
Dispozitat e ligjeve aktuale zgjedhore edhe më tej japin shumë hapësirë për interpretime dhe keqpërdorime 
të mundshme. KQZ është dashur të miratojë madje 17 rregullore në vitin 2013 për ta qartësuar dhe shpjeguar 
në mënyrë plotësuese shumicën e dispozitave ligjore, me qëllim që zgjedhjet lokale të realizohen në 
mënyrën e duhur. Në disa raste, Rregulloret kanë shkuar shumë larg, madje duke qenë të ndryshme me 
dispozitat ligjore. Mbetet e hapur çështja pse dispozitat e Rregulloreve nuk janë pjesë e ligjit, meqë në disa 
raste ato i përkufizojnë ose ripërcaktojnë elementet themelore të procesit zgjedhor. 

                                                            
3 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 03/l-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, Ligji Nr. 03/l-256 
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/l-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, si dhe Ligji 03/l-072 
për zgjedhjet lokale në Republikën e Kosovës.  
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Deri në këto zgjedhje dhe pas punës shumëvjeçare, Grupi i punës për zgjedhjet ka dështuar në shqyrtimin 
e kornizës zgjedhore. Ky grup përbëhet nga anëtarët me të drejtë vote të subjekteve politike, shoqërisë 
civile, Kuvendit të Kosovës dhe KQZ, si dhe nga këshilltarët/vëzhguesit nga bashkësia ndërkombëtare 
në Kosovë pa të drejtë vote. 
 
ENEMO e rekomandon fuqishëm vazhdimin e punës së Komisionit për reformë zgjedhore. Në raportin 
final për Zgjedhjet lokale 2013, ENEMO do t’i sigurojë publikut rekomandime konkrete dhe zgjidhje të 
mundshme për tejkalimin e dobësive dhe sfidave, që janë gjetur nga ekipet e ENEMO-së në të gjitha tre 
misionet e deritashme në Kosovë. Këto rekomandime mund të jenë kontribut i dobishëm për punën e 
ardhshme të këtij Komisioni. 
 
 
Administrimi zgjedhor 
______________________________________________________________________________ 
 
Administrimi zgjedhor në Kosovë përbëhet prej sistemit tre-shkallor: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 
(KQZ), Komisionet komunale të zgjedhjeve (KKZ), si dhe Qendrat e votimit/Këshillat e vendvotimeve 
(QV/KV). 
 
Sipas Nenit 139 të Kushtetutës së Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është trup i përhershëm i 
pavarur, përgjegjës për organizimin dhe realizimin e zgjedhjeve në Kosovë. Detyrat kryesore të KQZ-së 
janë: rregullimi i procesit zgjedhor përmes miratimit të Rregullave zgjedhore, mirëmbajtja e Listës së 
votuesve, si dhe mbikëqyrja e procesit zgjedhor. KQZ përbëhet prej 11 anëtarëve: kryesuesi i emëruar nga 
Presidenti i Republikës së Kosovës nga radhët e gjykatësve të Gjykatës supreme ose gjykatat e apelit, si 
dhe 10 anëtarë të emëruar si rezultat i nominimeve të grupeve parlamentare që përfaqësohen në Kuvendin 
e Kosovës. Gjashtë anëtarë emërohen nga grupet më të mëdha parlamentare, një anëtar emërohet nga 
deputetët e vendeve të rezervuara për bashkësinë e serbëve të Kosovës, si dhe tre anëtarë emërohen nga 
deputetet e vendeve të rezervuara për bashkësitë tjera. KQZ përkrahet nga Sekretariati (SKQZ) që i realizon 
aspektet dhe aktivitetet teknike të procesit zgjedhor. Përveç kësaj, ekziston edhe Qendra e numërimit dhe 
rezultateve (QNR), gjegjësisht lokacioni ku numërohen fletëvotimet me kusht, fletëvotimet jashtë Kosovës 
si dhe çdo fletëvotim i rregullt me kërkesë të KQZ-së ose Komisionit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa 
(KZAP). Këtu bëhet edhe auditimi dhe tabelimi i formularëve të përputhjes së rezultateve nga çdo 
vendvotim dhe përpilohet rezultati përfundimtar.   
 
38 Komisionet komunale zgjedhore (KKZ) janë themeluar nga KQZ si degë lokale, nga një në çdo komunë 
për ta ndihmuar KQZ-në në detyrat administrative dhe operative në nivel komunal. Në përgjithësi, KKZ 
përbëhet nga 7 ose më tepër anëtarë të emëruar nga nominimet e subjekteve politike që e kanë kaluar pragun 
e 5% nga zgjedhjet e fundit për Kuvendin e Kosovës.  SKQZ mund të sugjerojë edhe kandidatë tjerë të 
përshtatshëm nga OJQ-të ose institucionet akademike. Edhe partitë e bashkësive me ulëse të rezervuara në 
Kuvendin e Kosovës mund të kenë anëtarë në KKZ.  
 
Në nivel të vendvotimeve, Këshillat e vendvotimeve (KVV) janë përgjegjëse për menaxhimin e 
vendvotimeve në ditën e zgjedhjeve dhe për numërimin e parë të votave. Përbërja e KVV-së duhet ta 
pasqyrojë përbërjen e KKZ-së dhe përveç kësaj, SKQZ mund të ftojë edhe parti të posa-certifikuara të 
parashtrojnë nominime shtesë për KKV-të. Secili anëtar i KKV-së ka qenë i obliguar të veprojë me 
paanshmëri, pa dallim nga përkatësia e partisë politike. Një ose më tepër vendvotime gjenden në një Qendër 
votimi dhe në të shumtën e rasteve, ato gjenden në shkolla ose objekte komunale.  
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Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përfshirë edhe Sekretariatin e KQZ-së i kanë shumëfishuar përpjekjet për 
realizimin e këtyre zgjedhjeve lokale në kohën e duhur dhe mënyrë profesionale, pavarësisht të gjitha 
sfidave dhe pengesave, si dhe kornizës së kufizuar kohore për realizimin e të gjitha detyrave dhe veprimeve 
të nevojshme ligjore. Përveç aktiviteteve të rregullta të KQZ-së (përcaktimi i rregullave zgjedhore për 
zgjedhjet dhe mbikëqyrja e implementimit të tyre në praktikë, zgjedhja e anëtarëve të KKZ-ve dhe QV/KV, 
edukimi i votuesve, përgatitja e të gjitha materialeve të lidhura me zgjedhjet, regjistrimi i partive, pranimi 
dhe vendosja për kërkesat e ndryshme, K-Vote 2013 dhe tjera), që janë realizuar me kohë dhe në mënyrë 
profesionale, KQZ është dashur të merret edhe me mirëmbajtjen e Listës së votuesve dhe me kërkesat për 
votim jashtë Kosovës. 
 
Përveç përditësimit/mirëmbajtjes së Listës së votuesve për votuesit në Kosovë dhe duke u bazuar në 
Regjistrin civil të Kosovës, KQZ ka pranuar 41000 kërkesa për votim jashtë Kosovës, që ka qenë numër i 
madh dhe i papritur, veçanërisht nëse krahasohet me zgjedhjet paraprake dhe kapacitetet me të cilat 
disponon SKQZ. Anash kësaj, përfaqësuesit e KQZ-së është dashur të marrin pjesë në disa takime në 
Bruksel, për të negociuar mbi aspektet e caktuara të përfshirjes së votuesve serbë nga Kosova, në bazë të 
Marrëveshjes së Brukselit. Për shkak të numrit kaq të madh të kërkesave për votim jashtë Kosovës, KQZ 
është detyruar të rekrutojë rreth 300 nëpunës të përkohshëm për shqyrtimin dhe vendim-marrjen mbi të 
gjitha 41000 kërkesat. Kjo ka rezultuar me gjendje ku përditësimi i dytë i ekstraktit të Listës së votuesve 
nuk është përgatitur me kohë, me çka KQZ është detyruar ta shkelë afatin e përcaktuar sipas Rregullativës 
së Komisionit për sigurimin e këtij ekstrakti të Listës së votuesve për të gjitha KKZ-të dhe subjektet politike. 
Kjo ka shkaktuar vonesë dhe shkurtim të periudhës së kundërshtimit dhe konfirmimit në mbarë Kosovën. 
 
Një numër i madh i ankesave janë raportuar nga mediet, Qeveria serbe dhe subjektet politike serbe, kryesisht 
të lidhura me aprovimin e KQZ-së për votuesit jashtë Kosovës që janë nga Serbia. Sipas ankesave të tyre, 
KQZ e ka përjashtuar në mënyrë të pajustifikueshme shumicën e kërkesave të serbëve për votim jashtë 
Kosovës, meqë KQZ ka pranuar vetëm 6653 prej 40000 aplikuesve/votuesve. Megjithatë, çdo votues i 
refuzuar ka pasur të drejtë të dorëzojë parashtresë në Komisionin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa 
(KZAP). KZAP ka pranuar 16355 parashtresa për vendimet e KQZ-së lidhur me votimin jashtë Kosovës 
dhe e ka aprovuar 1/3 e tyre – 5458 votues shtesë janë lejuar ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votimit 
jashtë Kosovës, në bazë të informatave shtesë që këta votues ia kanë parashtruar KZAP-it, krahasuar me 
dokumentet e siguruara për KQZ-në para marrjes së vendimit.   
 
KQZ e ka emëruar me kohë shumicën e anëtarëve të KKZ-ve dhe QV/KV, me përjashtim të veriut të 
Kosovës. Ndonëse KQZ i ka aprovuar zyrtarisht anëtarët e KKZ në veri të Kosovës dhe ka pasur përgjegjësi 
për sigurimin e rrogave dhe materialeve zgjedhore, të gjitha aktivitetet tjera të lidhura me organizimin e 
zgjedhjeve të veri të Kosovës janë lehtësuar dhe organizuar nga OSBE. KQZ ia ka shprehur publikisht 
ankesat OSBE-së për sjelljen e tyre, duke pohuar se OSBE nuk e respekton në tërësi marrëveshjen me KQZ-
në, nuk dorëzon asnjë raport dhe që nuk i jep KQZ-së asnjë përgjigje kthyese nga veriu i Kosovës.   
 
Një numër i madh i bashkëbiseduesve të ENEMO-së janë ankuar për përbërjen e KKZ-ve dhe anëtarët e 
KV. Pjesa më e madhe e ankesave lidhen me numrin e anëtarëve të KKZ-ve dhe përfaqësimin politik të 
anëtarëve të KKZ-ve dhe KV. Shumica e subjekteve të reja politike që garojnë në disa komuna nuk kanë 
përfaqësues në KKZ dhe kanë vetëm një numër të kufizuar të anëtarëve në KV, që mund të ndikojë në 
nivelin e përgjithshëm të legjitimitetit të mbarë procesit zgjedhor. 
````````````` 
Regjistrimi i kandidatëve 
______________________________________________________________________________ 
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Regjistrimi i kandidatëve për zgjedhjet lokale në Kosovë administrohet nga KQZ dhe Zyra e KQZ-së për 
regjistrimin e partive politike dhe certifikim (ZRPPC), e cila është përgjegjëse për regjistrimin dhe mbajtjen 
e regjistrit të partive politike, certifikimin e të gjitha subjekteve politike për pjesëmarrje në zgjedhje, kufirin 
e shpenzimeve për fushatat dhe shpalljet financiare. Partitë e regjistruara automatikisht certifikohen për 
zgjedhjet lokale, përveç partitë të cilat e informojnë KQZ-në për mos-pjesëmarrje në zgjedhje ose për 
formim të koalicionit.  
 
Për këto zgjedhje janë certifikuar gjithsej 103 subjekte politike (33 parti politike, 52 iniciativa qytetare, 16 
kandidatë të pavarur dhe 2 koalicione) me gjithsej 7.932 kandidatë. Përveç kësaj, për pjesëmarrje në 
zgjedhje janë regjistruar edhe 224 kandidatë për kryetarë komunash. Vetëm 9 prej tyre kanë qenë femra. 
 
 
 
 
Regjistrimi i votuesve 
______________________________________________________________________________ 
 
Sipas KQZ-së, për zgjedhjet e vitit 2013 janë regjistruar gjithsej 1.779.357 votues. Krahasuar me 
zgjedhjet lokale 2009, ka më shumë votues, ndërsa krahasuar me Zgjedhjet parlamentare 2010 ka pasur 
148.741 votues të ri, ku atehere ishin 1.630.636 votues te regjistruar.  
Lista e votuesve është ekstrakti i fundit në dispozicion nga Regjistri qendror civil, për të gjithë votuesit 
me të drejtë vote të cilët janë regjistruar si qytetarë të Kosovës, sipas Ligjit për shtetësi dhe lista e votuesve 
me të drejtë vote të cilët paraqitur me sukses për votim jashtë Kosovës. KQZ e mirëmban Listën e 
votuesve dhe sigurohet që ajo të jetë e saktë dhe përditësuar. Në pajtim me ligjet dhe rregulloret e KQZ-
së, ekstrakti i parë i Regjistrit civil pranohet nga KQZ jo më vonë se 2 ditë nga shpallja e zgjedhjeve. 
KQZ ia lë në dispozicion votuesve Listën e votuesve përmes KKZ-ve gjatë periudhës së kundërshtimit 
dhe konfirmimit, kur votuesit me të drejtë vote mund t’i kundërshtojnë pasaktësitë ose lëshimet. Pas 
përfundimit të kësaj periudhe, KQZ e certifikon Listën përfundimtare të votuesve, më së voni 2 ditë para 
zgjedhjeve.  
 
KQZ ka bërë përpjekje për pastrimin dhe përditësimin e Listës së votuesve në bazë të Regjistrit civil, por 
Komisionit i kanë munguar kapacitetet për verifikimin dhe krahasimin e Listave të votuesve mes 
komunave të ndryshme, që mund të ketë krijuar hapësirë për regjistrim të dyfishtë të votuesve në komuna 
të ndryshme. Përveç kësaj, Lista e votuesve nuk ka qenë e përditësuar në masë të plotë dhe ka përmbajtur 
persona të vdekur ose persona që janë përfshirë gabimisht. Mbetet e paqartë nëse KQZ ka pasur kohë dhe 
kapacitete të mjaftueshme për mënjanimin e votuesve jashtë Kosovës nga Lista e votuesve të rregullt. 
 
Dispozitat ligjore për Listat e votuesve nuk e përcaktojnë numrin personal si kërkesë të obligueshme për 
informatat personale që jepen për secilin votues (Neni 7.2). KQZ e ka rregulluar këtë çështje në mënyrë 
plotësuese duke e lëshuar Rregullën Nr. 02-2013 për procedurat e rregullta të votimit (në Kosovë), ku 
informatat për numrat personalë të votuesve përcaktohen si të obligueshme, por nuk kërkohet numri 
personal si informatë e obligueshme për votuesit jashtë Kosovës. Kjo rregullore nuk thekson se cili numër 
personal (kosovar, serb ose tjetër) është numri zyrtar. E kombinuar me të dhënat ngatërruese dhe të 
papërcaktuara për dokumentet për identifikimin e votuesve në ditën e zgjedhjeve, kjo krijon hapësirë për 
votim të shumëfishtë dhe keqpërdorime tjera.  
 
Fushata 
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______________________________________________________________________________ 
 
Fushata zyrtare për raundin e parë të zgjedhjeve ka filluar më 3 tetor dhe ka zgjatur deri më 1 nëntor.  
 
Gjatë fushatës janë vërejtur shumë shkelje të kodit të sjelljes së subjekteve politike, në veçanti të Nenit 33 
të Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ku janë prishur materialet zgjedhore të disa subjekteve 
politike/kandidatëve zgjedhore. Një çështje tjetër e rëndësishme që është vërejtur gjatë fushatës në tërë 
Kosovën janë reklamat politike të vendosura në pronë publike (rrugët, shenjat e trafikut, ndriçimi rrugor, 
objektet publike dhe tjera). 
 
Sipas informatave nga bashkëbiseduesit të ENEMO-së, ky proces zgjedhor mund të veçohet në masë të 
madhe si proces i mbështetur nga autoritetet nacionale të Kosovës dhe ato të Serbisë. Është vërejtur edhe 
përfshirja e herëpashershme e përfaqësuesve të BE-së, ku në disa raste, çështja e përfshirjes së votuesve 
jashtë Kosovës nga Serbia në këto zgjedhje lokale i ka ngjasuar më tepër procesit të negociimit, sesa procesit 
zgjedhor. Për pasojë, disa4 votues serbë nga Kosova i janë shtuar Listës së votuesve përkohësisht, vetëm 
për këto zgjedhje lokale.  
 
 
Ankesat dhe parashtresat 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Legjislacioni zgjedhor siguron mekanizma mbrojtës për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, si dhe të 
drejtave të subjekteve politike. Ankesat dhe parashtresat mund t’i parashtrohen gjykatës së shkallës së parë, 
si dhe Komisionit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa (KZAP).  
 
KZAP është trup i pavarur, përgjegjës për vendim-marrje mbi ankesat dhe parashtresat që kanë të bëjnë me 
procesin zgjedhor. GENERAL EVALUATION OF ECAP WORK FOR THESE ELECTIONS 
 
Si që parashihet në Nenin 9 të Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, votuesit me të drejtë vote mund t’i 
sfidojnë pasaktësitë ose lëshimet në Listën e votuesve gjatë periudhës së përcaktuar për këtë qëllim nga 
KQZ. Vendimet e lidhura me ndryshimin e Listës së votuesve merren nga gjykata e shkallës së parë, në 
pajtim me rregullat e KQZ-së. Të gjitha vendimet e gjykatës së shkallës së parë janë përfundimtare, 
përfshirë edhe vendimet për përfshirjen ose përjashtimin e ndonjë emri nga Lista e votuesve.  
 
Si që ceket pjesërisht më lartë, lidhur me votimin jashtë Kosovës, për këto zgjedhje KZAP ka pranuar 
16,270 zarfe me 16,355 parashtresa (ka pasur disa zarfe me më shumë se një parashtresë) të dorëzuara 
kundër vendimeve të KQZ-së, me të cilat janë refuzuar paraqitjet për votim jashtë Kosovës. 
 
Për 16,355 parashtresat e pranuara, KZAP ka vendosur në këtë mënyrë: 
• 10,419 parashtresa janë refuzuar; 
• 5,458 parashtresa janë aprovuar; 
• 349 parashtresa janë klasifikuar si të parregullta; 
• 4 parashtresa janë refuzuar meqë janë dorëzuar pas afatit;   
• 123 parashtresa janë shqyrtuar paraprakisht (që do të thotë se parashtruesit e njëjtë kanë dorëzuar 

2-3 parashtresa kundër vendimit të njëjtë të KQZ-së);  

                                                            
4 Deri në ditën e prezantimit të deklaratës paraprake, SKQZ nuk ia ka siguruar Misionit ENEMO numrin e saktë të votuesve.  
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• 2 parashtresa nuk janë shqyrtuar për vendim-marrje, meqë nuk kanë pasur asnjë emër ose dokument 
të bashkëngjitur. Në rastet e këtilla, KZAP nuk ka pasur parashtrues të real, parashtresa e të cilit 
duhet të shqyrtohet.  

 
Përveç parashtresave të pranuara nga KZAP për votimin jashtë Kosovës, para ditës së zgjedhjeve janë 
dorëzuar gjithsej 37 parashtresa dhe 208 ankesa lidhur me fushatën zgjedhore. Prej tyre, 14 ankesa janë 
dorëzuar në Ferizaj. Pothuajse të gjitha parashtresat e pranuara dhe refuzuara i janë referuar ngjitjes së 
posterëve dhe flamujve në vendet publike, stacionet e autobusit dhe shenjat e trafikut, si dhe mbivendosja 
dhe dëmtimi i posterëve të kandidatëve tjerë/subjekteve tjera politike. KZAP ka pranuar një numër të 
caktuar të parashtresave dhe i ka gjobitur subjektet politike në vlerë totale prej 159.400 eurove. Më së 
shumti ankesa janë dorëzuar nga partia Vetëvendosje me 86 ankesa, ndërkohë që partia më e sanksionuar 
politike është PDK, e gjobitur me 77.000 euro.  
 
Sipas të dhënave të KZAP-it, ndonëse subjektet e caktuara politike janë gjobitur gjatë zgjedhjeve të 
mëparshme në Kosovë, deri më 23 shtator 2013, borxhi total ka qenë 19.000 euro për Zgjedhjet lokale 
2009-2010 dhe 5.500 euro për Zgjedhjet parlamentare 2010-2011. 
 
 
Media 
______________________________________________________________________________ 
 
Gjatë Zgjedhjeve lokale 2013, Misioni ENEMO nuk ka realizuar vëzhgim të plotë të medieve. Për këtë 
arsye, të gjitha komentet në këtë pjesë bazohen në vështrimet dhe intervistat me aktorët e medieve, si dhe i 
referohen Komisionit të pavarur të medieve (KPM) dhe raporteve të këtij Komisioni për vëzhgimin e 
medieve gjatë fushatës zgjedhore.  
 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës i garanton mediet e lira dhe pluraliste, duke e ndaluar censurën (Neni 
42) dhe garantuar lirinë e përgjithshme të shprehjes. Përveç kësaj, Neni 59 i Kushtetutës ia jep bashkësive 
të ndryshme pakicë në Kosovë të drejtën e “qasjes së garantuar dhe përfaqësim të veçantë  në mediet 
transmetuese publike, si dhe programet e gjuhës së tyre, në pajtim me ligjin dhe standardet ndërkombëtare”.  
 
Kosova ka numër të madh të medieve, të themeluara në Prishtinë si dhe në pjesët tjera të vendit. Ka rreth 
10 gazeta ditore që shpërndahen në mbarë shtetin, mbi 90 radio stacione dhe 22 TV stacione që transmetojnë 
në nivel nacional dhe lokal. Prapëseprapë, TV stacionet mbeten burimi kryesor i informatave për pjesën më 
të madhe të popullatës. Ka 4 TV transmetues nacionalë (RTV 21, RTK, KTV, Klan Kosova). Televizioni 
publik (RTK) është transmetues nacional publik dhe i vetmi që transmeton programe në gjuhët e pakicave, 
përveç programit të transmetuar në gjuhën shqipe. Ndërkohë që Kushtetuta i përcakton liritë e medieve, ato 
nuk mbrohen gjithmonë në praktikë dhe gazetarët vazhdojnë të ballafaqohen me presione dhe ngacmime 
politike. Në vitin 2013, Kosova është ranguar në vendin e 85 të Indeksit të lirisë së shtypit në botë (World 
Press Freedom Index), që është nën mesataren e vendeve të Ballkanit perëndimor dhe shumë më ulët se 
shtetet e Bashkimit Evropian. Por, ka një përmirësim në krahasim me vitin paraprak 2012, kur Kosova ishte 
e ranguar në vendin 86 në këtë listë.  
 
Sa i përket Zgjedhjeve lokale 2013, shumica e medieve në Kosovë e kanë përcjellë dhe kanë informuar në 
mënyrë aktive për fushatën zgjedhore dhe aspektet e ndryshme të saj. Kjo është bërë përmes edicioneve të 
lajmeve, programeve të debatit në TV, si dhe reklamave politike. Në pajtim me Kushtetutën, Komisioni i 
pavarur i medieve (KPM) jep licenca për mediet elektronike dhe është përgjegjës për implementimin e 
dispozitave të cekura në Kreun VIII (Mediet gjatë fushatës zgjedhore) të Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. 



 
Misioni i ENEMO‐s për vëzhgimin e Zgjedhjeve Komunale të Kosovës 2013 
Deklarata e konstatimeve dhe përfundimeve paraprake  
 
 

11 
 

KPM i ka vëzhguar transmetuesit që nga fillimi i fushatës zgjedhore dhe gjatë raundit të parë të zgjedhjeve 
lokale. Vëzhgimi i KPM-së ka përfshirë 25 transmetues (3 prej të cilëve janë TV stacione nacionale), 18 
TV stacione rajonale dhe lokale, si dhe 4 sigurues të shërbimeve programore. Përpjekjet e vëzhgimit janë 
përqendruar në edicionet e lajmeve të transmetuesve, kronikat zgjedhore, intervistat, debatet dhe reklamat 
politike gjatë periudhës me shikueshmëri më të lartë.   
 
Para ditës së zgjedhjeve të raundit të parë, KPM ka publikuar vetëm një raport për përpjekjet e tyre 
vëzhguese. Sipas KPM-së, gjatë raundit të parë të zgjedhjeve, mediet e kanë mbuluar fushatën zgjedhore 
kryesisht në mënyrë korrekte dhe të balancuar. Mbulimi gjatë lajmeve është perceptuar si kryesisht i 
paanshëm dhe i drejtë. Përmes debateve dhe intervistave, shumica e TV stacioneve i kanë siguruar partive 
politike dhe kandidatëve të pavarur periudhë emetuese falas, duke i dhënë edhe mundësi për reklamim të 
paguar politik. Gjatë periudhës së fushatës, KPM ka identifikuar tetë transmetues të cilët i kanë shkelur 
rregullat për reklamim politik, duke mos e identifikuar burimin ose duke i tejkaluar afatet e përcaktuara 
kohore për reklamat e tyre politike.  
 
Sipas burimeve në KPM, në raundin e parë të zgjedhjeve kanë pranuar tre parashtresa zyrtare kundër 
transmetuesve të caktuar. Lidhur me shkeljet e gjetura, KPM i ka dërguar informatë me shkrim këtyre 
pjesëmarrësve politikë për përputhje ndaj rregullave të KPM-së. 
 
Për mediet e shtypura nuk ka rregullator shtetëror. Në vend të kësaj, gazetat e kanë themeluar Këshillin e 
medieve të shkruara, që vepron si trup vetë-rregullues për mediet e shtypura. Ndonëse mediet e shtypura 
ofrojnë spektër të gjerë të vështrimeve, ato kanë ndikim të kufizuar dhe gjatë kohës së fundit, gradualisht 
janë duke u zëvendësuar me mediet on-line. Gazetat ditore e kanë përcjellë fushatën zgjedhore me shkrime 
të ndryshme gjatë raundit të parë zgjedhor. Gjatë këtyre zgjedhjeve, mediet në internet, ueb-portalet dhe 
mediet e reja sociale (të cilat përbëjnë një fushë të parregulluar) janë shfrytëzuar shumë për qëllimet e 
fushatës. 
 
 
Dita e zgjedhjeve 

_____________________________________________________________________________ 

Në ditën e zgjedhjeve janë dërguar 34 vëzhgues në 17 ekipe prej 2 vëzhguesve, të cilët e kanë vëzhguar 
procedurën e hapjes, votimit dhe numërimit në vendvotime, si dhe vëzhgimin e marrjes së materialeve në 
KKZ-të. Vëzhguesit kanë vëzhguar gjithsej 221 vendvotime në 28 komuna. Për shkak të gjendjes 
komplekse në veriun e Kosovës, ENEMO ka vendosur 3 ekipe të vëzhguesve afatshkurtër, të cilët e kanë 
vëzhguar hapjen dhe votimin në gjithsej 26 vendvotime në të gjitha 4 komunat në veriun e Kosovës.  
 
Të gjithë vëzhguesit afatshkurtër të ENEMO-së kanë vepruar në ekipe mobile, për dallim nga vëzhguesit 
vendas të cilët kryesisht stacionohen dhe e vijojnë procesin në një vendvotim të caktuar gjatë tërë ditës. 
ENEMO e ka vërejtur praninë e vëzhguesve vendas në 65% të vendvotimeve të vizituara. 
 
Marrë në përgjithësi, administrata zgjedhore e ka menaxhuar përgatitjen e vendvotimeve me kohë dhe 
shumica e vendvotimeve të vizituara nga vëzhguesit e ENEMO-së janë hapur me kohë ose me disa vonesa 
të vogla. Procesi i hapjes është vlerësuar pozitivisht në të gjitha pothuajse një vendvotim.  
 
Vëzhguesit e ENEMO-së kanë vërejtur që në shumë vendvotime, numri total i fletëvotimeve  të pranuara 
nga KVV ka qenë më i vogël se numri total i votuesve. Për shembull, kjo ka ndodhur në 2 vendvotime në 
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Gjakovë, ndërsa në 1 vendvotim në Gjilan, numri total i fletëvotimeve të pranuara ka qenë 850 dhe numri 
i votuesve të regjistruar në këtë vendvotim ka qenë vetëm 144. 
 
Atmosfera në ditën e zgjedhjeve ka qenë në përgjithësi e qetë dhe paqësore në shumicën e komunave. 
Por, në veriun e Kosovës dhe veçanërisht në Mitrovicën e Veriut, janë vërejtur njerëz të rinj rreth disa 
vendvotimeve që në orët e hershme të mëngjesit, duke tentuar të ushtrojnë presion mbi votuesit për 
bojkotimin e zgjedhjeve dhe duke i kërcënuar vëzhguesit. Megjithatë, votimi ka vazhduar në të gjitha 
vendvotimet e vizituara nga vëzhguesit afatshkurtër të ENEMO-së dhe prania e OSBE-së në çdo 
vendvotim ka qenë shumë e dukshme. Me kalimin e ditës, tensionet në Mitrovicën e Veriut janë 
përshkallëzuar dhe në orët e pasdites, ENEMO është detyruar t’i tërheqë vëzhguesit nga terreni drejt jugut 
të Kosovës.  
 
Në 5% të vendvotimeve të vizituara janë vërejtur persona të paautorizuar.  
 
Janë vërejtur edhe parregullsi procedurale. Për shembull, në 6% të vendvotimeve të vizituara, anëtarët e 
KKV-së nuk e kanë ushtruar gjithmonë kontrollin me bojë dhe në 3% të vendvotimeve të vizituara, nuk 
janë kontrolluar gjithmonë dokumentet e identifikimit të votuesve, duke rezultuar kështu me mundësinë e 
votimit të shumëfishtë dhe/ose votimit të ndërmjetësuar. Vëzhguesit kanë shprehur dyshime për cilësinë e 
bojës së përdorur në disa vendvotime të vizituara në Komunën e Gllogocit.   
 
KQZ nuk e ia ka dalë të sigurojë interpretim të saktë të ligjeve lidhur me dokumentet për identifikimin e 
votuesve me të drejtë vote. Së këndejmi, në disa komuna, është lejuar votimi i votuesve me dokumente të 
huaja (kryesisht serbe) dhe me afat të skaduar, ndërkohë që në komunat tjera është lejuar votimi vetëm për 
votuesit me dokumente të vlefshme të Kosovës. Më saktë, në 15% të vendvotimeve të vizituara, votuesit 
janë refuzuar për shkak se nuk kanë poseduar dokument të vlefshëm të Kosovës.  
 
Votimi me ndërmjetësim është vërejtur në përqindje të vogël – vetëm në 5% të numrit total të 
vendvotimeve të vizituara. Fshehtësia e votës nuk është respektuar gjithmonë dhe veçanërisht në 18% të 
vendvotimeve të vizituara janë vërejtur raste të votimit në grup ose votimit familjar.   
 
Procesi i votimit është vlerësuar si i keq ose shumë i keq në 11% të vendvotimeve të vëzhguara gjatë ditës 
(kryesisht për shkak të neglizhencës), ndërsa në 89% të rasteve, procedura e votimit është vlerësuar nga 
vëzhguesit e ENEMO-së si e mirë ose shumë e mirë. Disa prej procedurave të mbylljes nuk janë respektuar 
në masë të plotë dhe në 15% të vendvotimeve të vizituara, kryesuesi nuk e ka shpallur rezultatin dhe 
rezultatet nuk janë shpallur në mur si që parashihet me ligj.  
 
Sa i përket numërimit, 23% e vendvotimeve të vizituara janë vlerësuar keq dhe në të gjitha rastet kjo ka 
qenë shkaku i neglizhencës, ndërkohë që 77%  janë vlerësuar si mirë ose shumë mirë.  
 
Në 38% të vendvotimeve të vizituara, votat preferenciale për çdo parti/listë kandidatësh janë numëruar 
nga anëtarët e KKV-së të subjektit të njëjtë politik. Kjo shkelje e procedurës e pengon transparencën e 
numërimit të votave dhe krijon hapësirë për keqpërdorim.  
 
ENEMO i nxit të gjitha palët pjesëmarrëse të cilët dyshojnë në vlefshmërinë e procesit, t’i shfrytëzojnë 
mjetet juridike që parashihen me ligj dhe të parashtrojnë ankesa në Komisionin zgjedhor për ankesa dhe 
parashtresa, duke i respektuar vendimet e këtij Komisioni.  
 

Misionet për vëzhgimin e zgjedhjeve  
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______________________________________________________________________________ 
 
Legjislacioni zgjedhor i Kosovës e lejon vëzhgimin nga vëzhguesit ndërkombëtarë dhe vendas, si dhe 
përfaqësuesve të autorizuar të kandidatëve, në të gjitha nivelet e administrimit zgjedhor. 
 
Në një proces përfshirës, KQZ ka akredituar 30.173 vëzhgues, përfshirë edhe përfaqësuesit e organizatave 
të shoqërisë civile, ambasadat e huaja, partitë politike, koalicionet dhe kandidatët e pavarur, iniciativat 
qytetare dhe mediet. Janë akredituar gjithsej 2.479 vëzhgues vendorë, numri më i madh i të cilëve (1.600) 
janë deleguar nga Koalicioni “Demokracia në Veprim” (DnV). Që nga shpallja e zgjedhjeve, DnV ka 
ndërmarrë aktivitete të ndryshme për të kontribuar drejt rritjes së transparencës së procesit zgjedhor, 
përfshirë edhe vëzhgimin e periudhës parazgjedhore, vendosjen e vëzhguesve në ditën e zgjedhjeve, 
vëzhgimin e punës së KKZ-ve dhe QV/KV. Vëzhguesit vendorë të DnV-së kanë qenë të pranishëm në 54% 
të vendvotimeve që janë vizituar nga vëzhguesit e MVZ të ENEMO-së. 
 
Përveç vëzhguesve vendorë, për herë të parë anash ENEMO-së është organizuar edhe Misioni i BE-së për 
vëzhgimin e zgjedhjeve, i vendosur në Kosovë. MVZ i BE-së është përbërë prej 9 anëtarëve të ekipit kryesor 
dhe në raundin e parë është mbështetur prej 20 vëzhguesve afatgjatë dhe 62 vëzhguesve afatshkurtër. MVZ 
i BE-së i ka vëzhguar segmentet e procesit zgjedhor që nga data 02.10.2013 kur është vendosur ekipi 
kryesor.  
 
Vëzhgues të akredituar për zgjedhjet lokale kanë pasur edhe Instituti Nacional Demokratik (NDI), si dhe 
disa ambasada, si pjesë e angazhimit të rregullt politik në Kosovë. NDI ka pasur 22 vëzhgues të akredituar, 
Ambasada e SHBA-ve 110, Ambasada e Britanisë 31, Ambasada e Turqisë 2 dhe Ambasada e Francës 4 
vëzhgues të akredituar.   
 
Pjesëmarrja e femrave 
______________________________________________________________________________ 
 
Korniza ligjore e Kosovës e promovon barazinë gjinore në tërë Kushtetutën si “vlerë themelore për 
zhvillimin demokratik të shoqërisë”, si dhe në Ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, 
ku në kuadër të parimeve themelore përcaktohet që të gjitha subjektet politike dhe trupat zgjedhorë 
obligohen t’i respektojnë kërkesat për kuotë gjinore si që përcaktohen nga ky ligj.  

Ndërkohë që Kosova udhëhiqet nga një kryetare, femrat edhe më tej vazhdojnë të ballafaqohen me 
vështirësi ekonomike, politike dhe shoqërore. Në politikë, përfaqësimi i tyre shihet më tepër si kërkesë për 
partitë politike, sesa si përfitim. Pavarësisht kuotës politike në Kosovë për femrat, partitë edhe më tej 
dominohen nga meshkujt dhe femrat në pozita vendim-marrëse janë vetëm përjashtim ndaj rregullës. Ky 
fakt i dekurajon femrat nga kandidimi për pozitë.  

Ligji për zgjedhje lokale në Republikën e Kosovës ia përkushton vëmendjen e nevojshme edhe kërkesave 
gjinore, duke cekur që “të paktën 30% e kandidatëve të certifikuar i takojnë gjinisë tjetër” (Neni 7.2) në 
listat e kandidatëve që garojnë për Këshillat komunalë. Kjo është respektuar gjatë certifikimit të subjekteve 
politike. Femrat kanë përfaqësim më të lartë në listat e kandidatëve që garojnë për Kuvende komunale, në 
krahasim me kandidatët për Kryetarë, ku prej gjithsej 224 kandidatëve ka vetëm 9 femra5. 

                                                            
5 LVV ka kandiduar 3 kandidate; AKR ka kandiduar 2 kandidate; Partia e Drejtësisë, AKR, SDP dhe AAK kanë kandiduar nga një 
kandidate dhe ka pasur një kandidate të pavarur. Në Komunën e Gjakovës kanë garuar 2 kandidate.   
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Sa i përket barazisë gjinore në trupat e administrimit zgjedhor, gjendja është më problematike dhe niveli i 
përfaqësimit të femrave mbetet i ulët. Ndonëse Kryetari i KQZ-së është femër, të gjithë anëtarët tjerë janë 
meshkuj. Gjithashtu, në Komisionet komunale të zgjedhjeve dhe Këshillat e vendvotimit, femrat nuk 
përfaqësohen sipas Ligjit për barazi gjinore, ku përcaktohet që gjinia me përfaqësim më të ulët duhet të jetë 
e përfaqësuar me të paktën 40%.  
 
Informatat për Misionin dhe mirënjohjet  
______________________________________________________________________________ 
 
Rrjeti evropian i organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve (ENEMO) është grup i 22 organizatave 
udhëheqëse qytetare prej 17 shteteve të Evropës lindore dhe qendrore, si dhe Azisë qendrore. Organizatat-
anëtare të ENEMO-së kanë vëzhguar mbi 140 zgjedhje nacionale dhe kanë trajnuar mbi 200.000 vëzhgues.  
 
Për këtë Mision vëzhgues të zgjedhjeve, vëzhguesit kanë ardhur nga 7 anëtare-organizata të ENEMO-së. 
Raporti paraprak i vëzhgimit të ENEMO-së bazohet në vëzhgimet e vëzhguesve afatgjatë dhe afatshkurtër, 
si dhe gjetjeve të tyre lidhur me standardet ndërkombëtare dhe legjislacionin zgjedhor nacional. Misioni 
thekson që ky raport paraprak nuk jep vlerësim final të mbarë procesit zgjedhor. ENEMO do ta dorëzojë 
vlerësimin final pas përfundimit të procesit zgjedhor, ku përfshihet numërimi i votave, shpallja e 
rezultateve, raundet e dyta të mundshme dhe ankesat potenciale që kanë të bëjnë me raundin e parë, si dhe 
procesin zgjedhor të raundit të dytë.   
 
ENEMO e synon përkrahjen e interesave të bashkësisë ndërkombëtare në dhe promovimin e demokracisë 
në rajonin ku angazhohet, për vlerësimin e proceseve zgjedhore dhe klimës politike dhe sigurimin e 
raporteve të sakta the të paanshme të vëzhgimit. Misionet ndërkombëtare të vëzhgimit të ENEMO-së e 
vlerësojnë procesin zgjedhor duke i aplikuar standardet ndërkombëtare për zgjedhje demokratike dhe 
kriteret e legjislacionit dhe kushtetutës së shtetit të vlerësuar.  
 
ENEMO ia shpreh falënderimin Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për bashkëpunimin dhe ndihmën e 
dhënë gjatë vëzhgimit. 
 
ENEMO e shfrytëzon këtë mundësi për shprehjen e mirënjohjes më të lartë për përkrahjen nga donatorët e 
misionit vëzhgues – Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar (USAID) përmes 
Institutit Nacional Demokratik (NDI), Ambasadës së Republikës Federale Gjermane, si dhe Ambasadës së 
Dukës së Madh të Luksemburgut.   
 

Ky dokument publikohet në gjuhën shqipe dhe serbe, por vetëm versioni në gjuhën angleze mbetet zyrtar. 
 

Për më tepër informata, ju lutemi kontaktoni:  
 

Gazmend Agaj, Oficer për shtyp  
Misioni për vëzhgimin e Zgjedhjeve lokale në Kosovë 2013  
Adresa: rr. Hamzë Jashari, 10000 Prishtinë  
Cel: +377 (0) 45 845 637 
Email: gazmend.agaj@enemo.eu 


