
 
MISIONI PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE 

ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E KOSOVËS 12 DHJETOR 2010 

 Deklarata e konstatimeve dhe përfundimeve paraprake 
 

Zgjedhjet janë organizuar në mënyrë të rregullt, duke plotësuar shumë standarde ndërkombëtare               
– mbesin dobësitë procedurale dhe sfidat  

 

Në vijim të ftesës së Ushtruesit të detyrës së Presidentit Jakup Krasniqi, Rrjeti evropian i organizatave për vëzhgimin e 
zgjedhjeve (ENEMO) e ka themeluar Misionin për vëzhgimin e zgjedhjeve (MVZ) për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e 
Kosovës më 12 dhjetor 2010.   

Ekipi kryesor i ENEMO-s ka arritur më 21 nëntor 2010, duke i filluar përgatitjet dhe vendosjen e 12 vëzhguesve afatgjatë në 6 
ekipe në mbarë territorin e Kosovës. Ata e kanë vëzhguar klimën para-zgjedhore, përfshirë edhe fushatën politike dhe aktivitetet 
e administratës zgjedhore, para zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Në ditën e votimit, ENEMO ka dërguar 188 vëzhgues të zgjedhjeve 
nga 23 shtete në  861 vendvotime, në të gjitha komunat e Kosovës.  

Zgjedhjet vlerësohen në bazë të standardeve ndërkombëtare për zgjedhje demokratike dhe legjislacionit nacional. Kjo deklaratë e 
konstatimeve dhe përfundimeve paraprake dorëzohet para përfundimit të procesit zgjedhor, duke e përfshirë edhe procesin e 
mbledhjes në tabela dhe shpalljen e rezultateve përfundimtare, si dhe menaxhimin e ankesave ose parashtresave të mundshme 
pas ditës së zgjedhjeve. Këto konstatime dhe përfundime janë paraprake dhe misioni do të vazhdojë me vëzhgimin e procesit të 
mbledhjes së rezultateve në tabela dhe procesit të ankesave dhe parashtresave. ENEMO do të publikojë raport mbarëpërfshirës 
përfundimtar, ku do të përfshihen edhe rekomandimet për përmirësimet e mundshme.  

 PËRFUNDIMET PARAPRAKE 

 
Zgjedhjet e 12 dhjetorit për Kuvendin e Kosovës janë organizuar në mënyrë të rregullt, duke plotësuar 
shumë standarde ndërkombëtare, por mbesin dobësitë procedurale dhe sfidat.  

Me gjithë kornizën e shkurtër kohore dhe kushteve sfiduese klimatike, marrë në përgjithësi, autoritetet 
zgjedhore i kanë zgjedhur problemet logjistike dhe i kanë krijuar kushtet e nevojshme për realizimin e 
zgjedhjeve. Megjithatë, kompleksiteti i vazhdueshëm i gjendjes politike në veri ka rezultuar me klimë të 
tensionuar politike, ku ata që kanë dashur të votojnë kanë qenë shumë të kufizuar në qasjen ndaj vendeve 
të votimit.  

Në përgjithësi, procesi i votimit ka qenë i qetë dhe paqësor, ndonëse janë vërejtur disa raste të 
parregullsive dhe shkeljes së procedurave.  
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Vazhdimi i mosrespektimit te fshehetesise se votes sic demonstrohet nga shume raste te votimit familjar, 
dhe pranimet e dukshme te kesaj shkelje te rende te procedurave eshte nje zjgenjim dhe misioni i kerkon 
te  gjithe pjeseve te shoqerise qe te adresoi seriozisht kete ceshtje ne menyre qe tju siguroje qytetareve te 
te dyja gjinive nje mundesi te barabarte per te shprehur individualisht vete zgjedhjen politike. 

 

Janë regjistruar pretendime për manipulim të votimit dhe të procesit të numërimit në disa komuna, së 
bashku me dyshimet rreth jehonës së votuesve në disa pjesë të Kosovës. Misioni ENEMO i nxit të gjitha 
palët e përfshira me brengat e lartcekura dhe tjera që lidhen me këtë proces, t’i trajtojnë ato përmes 
mjeteve ligjore që sigurohen nga ligji dhe t’i respektojnë vendimet e  Panelit zgjedhor për ankesa dhe 
parashtresa.  

Mbledhjet e KQZ-së janë realizuar në mënyrë profesionale dhe kompetente dhe operacionet zgjedhore 
janë administruar në mënyrë transparente nga KQZ-ja, e cila e ka gëzuar besimin e shumicës së palëve të 
përfshira.  

Fushata ka qenë intensive dhe kjo është pasqyruar në mitingjet e mëdha dhe takimet në mbarë vendin. 
Përveç disa shkeljeve të vogla të rregullave të fushatës (fillimi i parakohshëm dhe shfrytëzimi i fëmijëve 
në fushatë), ajo ka qenë përgjithësisht e realizuar në mjedis paqësor. Mediat kanë siguruar numër të madh 
të debateve politike, duke ju dhënë të gjithë kandidatëve mundësi për prezantimin e programeve të tyre 
politike.  

ENEMO ka identifikuar disa mospërputhje dhe pikë të pasaktësisë në kornizën ligjore, që duhet të 
qartësohet më tej në procesin e përmirësimit të legjislacionit zgjedhor. Vëmendje e posaçme duhet t’i 
kushtohet çështjeve të (1) rregullave të përkatësisë etnike të kandidatëve; (2) pragut dhe (3) kombinimit të 
kuotës për pakicat gjinore me sistemin e listave të hapura.  

ENEMO në mënyrë të fuqishme e rekomandon vazhdimin e punës së Grupit punues për zgjedhje. 
Ndryshimet e fundit të kornizës zgjedhore e kanë qartësuar dhe e kanë përforcuar dukshëm rolin e KZAP-
it, krahasuar me zgjedhjet e vitit 2009.  
 
Pjesa më e madhe e rekomandimeve të Raportit final të ENEMO-s për zgjedhjet lokale të vitit 2009 në 
Kosovë1 mbeten në fuqi:  
 

(1) Votimi me kusht është zgjidhje që kushton dhe konsumon kohë, duke shkaktuar vonesa në 
procesin e numërimit. Grupi i riaktivizuar punues për zgjedhje duhet ta diskutojë nevojën për 
vazhdimin e votimit me kusht të përgjithësuar dhe të standardizuar.  

 
(2) Duhet të konsiderohet ligji i ndarë/ligjet e ndara për regjistrimin dhe operimin e entiteteve 

politike dhe kandidatëve.  
 

(3) Ekziston nevoja për qartësimin e rëndësisë dhe aplikimit të dokumenteve të ndryshme për 
identifikimin e votuesit, që përshkruhen në ligj. Është me rëndësi të jashtëzakonshme të jepet 

                                                           
1 Mund ta gjeni në www.enemo.eu 
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informatë e qartë dhe e kuptueshme për dokumentet e vlefshme të identifikimit që janë të 
pranueshme.  

 
(4) Cilësia e listave të votuesve mbetet problem madhor, meqë dihet se përmban persona të 

vdekur ose persona që janë përfshirë gabimisht. Procedurat ligjore tejet komplekse dhe të 
gjata për plotësimin ose shlyerjen e të dhënave në Regjistrin civil mbeten si sfidë. ENEMO e 
nxit Grupin punues për zgjedhje ta trajtojë këtë çështje në vazhdimin e punës.  

 

 KONSTATIMET PARAPRAKE 

 

 Sfondi 
 

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 autoritet administrativ. 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 për Kosovë, ka propozuar një tërësi të kushteve 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, që përbëhet nga shtetet që e kanë njohur 
pavarësinë, në cilësinë e autoritetit të menjëhershëm mbikëqyrës 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. Mes tjerash, kjo Pako ka bërë 
thirrje edhe për zgjedhje të përgjithshme dhe lokale, brenda nëntë muajve nga dita kur hyn në fuqi Pakoja 
e Ahtisarit. 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. Për realizimin e këtij plani, është arritur dakordim që të fillohet me 
zgjedhjet lokale në vitin 2009 dhe të prolongohen zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës për 2011.  
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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 ENEMO2. 

Në shtator të vitit 2010, Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka vendosur që pozita e Dr. Fatmir Sejdiut si 
President ka qenë e papërputhshme me pozitën e tij të udhëheqësit të LDK-së, që ka rezultuar me 
dorëheqjen e Presidentit dhe thirrjen për zgjedhje të parakohshme në shkurt të vitit 2011. Por, më 16 tetor, 
LDK ka vendosur të dalë nga koalicioni qeveritar dhe si pasojë, deputetet e Kuvendit kanë mbledhur 
nënshkrime, me të cilat është thirrur Kuvendi më 2 nëntor për votëbesim kundër Qeverisë. Qeveria ka 
rënë si pasojë e votimit dhe në pajtim me kërkesat e Kushtetutës për mbajtjen e zgjedhjeve brenda 45 
ditëve, janë caktuar Zgjedhjet e Kuvendit për 12 dhjetor. Këto janë Zgjedhjet e para për Kuvendin e 
Kosovës, që organizohen nga autoritetet e Kosovës.    

Korniza ligjore dhe sistemi zgjedhor  
 

Korniza ligjore me të cilën qeveriset menaxhimi i zgjedhjeve dhe sistemi zgjedhor i Kosovës përbëhet 
nga Kushtetuta dhe ligjet që lidhen me zgjedhjet, të miratuara pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt 
2008.  

Kushtetuta i përcjell rekomandimet dhe obligimet e përcaktuara nga Pakoja e Ahtisarit3, ku theksohen të 
drejtat dhe liritë e garantuara për bashkësitë e pakicave që jetojnë në Kosovë.  

Ndonëse Kosova nuk i ka nënshkruar traktatet për të drejtat e njeriut, sipas Nenit 22 të Kushtetutës, 
obligohet që prioritet ndaj ligjeve të Kosovës t’i jepet traktateve kryesore, si që është Deklarata universale 
për të drejtat e njeriut dhe Konventës ndërkombëtare për të drejtat civile dhe politike, me rëndësi qenësore 
për standardet zgjedhore.  

Korniza ligjore e Kosovës i garanton të drejtat dhe liritë themelore për zgjedhje demokratike, në pajtim 
me standardet ndërkombëtare.  

Secili entitet politik (entitete mund të jenë partitë politike, koalicionet, iniciativat e qytetarëve ose 
kandidatët e pavarur) që merr pjesë në zgjedhje duhet të certifikohet nga Komisioni qendror i zgjedhjeve 
(KQZ).  

Kuvendi ka njëqindenjëzetë (120) deputetë, prej të cilave njëzetë (20) ulëse janë të garantuara për 

bashkësitë e pakicave:   
 
 

• Bashkësia e serbëve të Kosovës 10 
• Bashkësia e romëve 1 

• Bashkësia e ashkalive 1 
• Bashkësia e egjiptianëve 1 

• Bashkësia e romëve, ashkalive ose egjiptasve me numër më të madh të votave 1 
                                                           
2 Deklaratat dhe raportin përfundimtar mund t’i gjeni në  www.enemo.eu. 
3  www.unosek.org 



 
Misioni i ENEMO-s për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës 2010 
Deklarata e konstatimeve dhe përfundimeve paraprake 
 

Faqe | 5  
 

• Bashkësia e boshnjakëve 3 
• Bashkësia e turqve 2 

• Bashkësia e goranëve 1   
 

Entitetet e certifikuara politike që dëshirojnë të garojnë për ulëset e rezervuara të bashkësive të pakicave, 
duhet ta deklarojnë bashkësinë që dëshirojnë ta përfaqësojnë.  

Misioni ENEMO ka dëgjuar kritika nga disa parti politike që kandidatët e shqiptarëve të Kosovës garojnë 
si përfaqësues të entiteteve joshumicë, për të gjetur qasje më të lehtë në Kuvend. Ligji nuk cakton rregulla 
për përkatësinë etnike të kandidatëve. Në fakt, ligji cek vetëm që entiteti politik duhet të shënojë në 
aplikacion nëse dëshiron të garojë për ulëset e garantuara për bashkësitë joshumicë. Ndonëse kjo 
rregullativë e paqartë mund të shihet si pozitive, në kuptim që ligji nuk duhet të përjashtojë asnjë kandidat 
në bazë të përkatësisë etnike, ajo mund t’i krijojë mundësi entiteteve të mëdha politike të garojnë dhe t’i 
fitojnë vendet e rezervuara për bashkësitë joshumicë. Së këndejmi, kjo pjesë e ligjit duhet të shqyrtohet.  

Kosova është njësi e vetme zgjedhore dhe 100 ulëset e rregullta ndahen mes entiteteve të certifikuara, në 
bazë të numrit të përgjithshëm të votave të pranuara. Metoda Sainte-Lague aplikohet gjatë ndarjes së 
ulëseve të Kuvendit. Entitetet politike të bashkësisë shumice të shqiptarëve duhet ta kalojnë pragun e 5% 
të numrit total të votave të hedhura për fitimin e ulëseve.  

Misioni ENEMO ka dëgjuar diskutime q ë versioni në gjuhën shqipe dhe ai në gjuhën serbe të tekstit 
ligjor ku shpjegohet pragu prej 5% lë hapësirë për mëdyshje, nëse edhe bashkësitë tjera i nënshtrohen 
kërkesave të këtij pragu. Leximi korrekt i kërkesave të pragut në të gjitha gjuhët zyrtare është me rëndësi 
qenësore.  

Entitetet e certifikuara politike regjistrohen për fletëvotimet me lista të hapura, ku votuesi mund ta shënojë jo 
vetëm entitetin e pëlqyer politik, por edhe të zgjedhë deri në pesë kandidatë të entitetit të njëjtë. Emrat e 
kandidatëve nuk shfaqen në fletëvotime, por janë të përfaqësuara përmes numrave të paracaktuar. Gjatë 
votimit, votuesi mund ta gjejë numrin e secilit kandidat në broshurë të posaçme.  

Kuota gjinore kërkon që entitetet politike të përfshijnë të paktën 30% të gjinisë pakicë në listat partiake. 
Kjo realizohet duke caktuar të paktën çdo kandidat të tretë nga gjinia pakicë. Mes ulëseve që i jepen 
entitetit politik, gjinia që ka marrë më pak ulëse duhet të ketë të paktën 30% nga totali i ulëseve 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 entitetit. Zëvendësimi vazhdon 
derisa gjinia pakicë të ketë të paktën 30% të ulëseve.  

Kushtetuta e Kosovës e përcakton parimin e përfaqësimit të vullnetit të votuesve dhe parimin e promovimit 
të barazisë gjinore në procesin politik. Por, ekziston tension mes këtyre dy parimeve në zbatimin e sistemit 
aktual të votimit, ku kombinohet kuota e pakicës gjinore me sistemin e listave të hapura. Zbatimi i kuotave 
gjinore siguron përfaqësim më të barabartë të qytetarëve të Kosovës në Kuvendin e tyre. Në të njëjtën 
kohë, sistemi i listave të hapura është i dizajnuar për marrjen e rezultateve që e pasqyrojnë drejtpërdrejtë 
pëlqimin e votuesve për kandidatët. Kjo mënyrë e anashkalimit të fituesve të votave për plotësimin e 
kërkesave gjinore mund të mos garantojë që vullneti i votuesit pasqyrohet drejtpërdrejtë. Zbatimi i dy 
parimeve të rëndësishme në fjalë në sistemin e votimit duhet të shqyrtohet dhe nevojitet të merret parasysh 
praktika ndërkombëtare e kësaj fushe.  



 
Misioni i ENEMO-s për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës 2010 
Deklarata e konstatimeve dhe përfundimeve paraprake 
 

Faqe | 6  
 

Për Zgjedhjet e Kuvendit të vitit 2010, KQZ ka 15 Rregulla zgjedhore, ku përshkruhen aktivitetet e 
ndryshme zgjedhore. Dhjetë prej rregullave janë ndryshuar pas zgjedhjeve lokale të vitit 2009, një rregull 
është e re dhe parasheh ndryshim të kornizave kohore parazgjedhore, në pajtim me kornizën e shkurtuar 
për zgjedhjet e parakohshme.  

Themelimi i Grupit punues për zgjedhje dhe shqyrtimi i Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme ka qenë 
zhvillim pozitiv. Grupi përbëhet nga anëtarët e votuar nga entitetet politike, shoqëria civile, Kuvendi i 
Kosovës, KQZ-ja dhe këshilltarët/votuesit pa të drejtë votë nga bashkësia ndërkombëtare që punon në 
Kosovë. Puna është ndërprerë me shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme.   

ENEMO në mënyrë të fuqishme e rekomandon vazhdimin e punës së Grupit punues për zgjedhje. Para 
ndërprerjes, Grupi ka rekomanduar disa ndryshime të Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, që janë miratuar 
nga Kuvendi i Kosovës.  
 
Shumica e ndryshimeve janë lidhur me Komisionin zgjedhor për ankesat dhe parashtresat (KZAP4). 
KZAP është trup i pavarur, i cili vendos mbi ankesat dhe parashtresat zgjedhore. Roli i KZAP-it është 
qartësuar dhe përforcuar dukshëm në krahasim me zgjedhjet e vitit 2009. Personeli i shtuar dhe rritja e 
burimeve relevante logjistike i ka lejuar KZAP-it të jetë me funksionalitet të mirëfilltë gjatë zgjedhjeve. 
Procedurat e ankesave janë më të rrepta dhe sanksionet e imponuara nga KZAP janë më adekuate, ku 
gjoba maksimale për entitetin politik është zvogëluar nga €200,000 në €50,000. Është vërtetuar autoriteti i 
KZAP-it për ta urdhëruar KQZ-në për përsëritjen e procesit të votimit.  
 
KZAP ka vendosur mbi disa ankesa në lidhje me fushatën e entiteteve politike para fillimit zyrtar të 
periudhës së fushatës. Nga disa vendime është e qartë që nuk ka bazë ligjore për ndëshkimin e cilitdo 
entitet politik që e fillon fushatën para afatit të paraparë kohor. Mund të konsiderohen vetëm shkeljet që 
janë kryer gjatë periudhës së fushatës. Në qoftë se nuk mund të ndëshkohet shkelja e kornizës së 
përcaktuar kohore, atëherë duhet të diskutohet për relevancën e kornizës së përcaktuar kohore.  
 
Raporti final i ENEMO-s për zgjedhjet lokale të vitit 2009 në Kosovë5 ka përfshirë disa rekomandime të 
lidhura me legjislacionin. Shumica e rekomandimeve në fjalë mbeten në fuqi.  
 

• Vota me kusht është zgjidhje që shfrytëzohet në mjediset pas konfliktit, me qëllim që t’i jepet 
votuesve mundësia e votimit, ndonëse nuk janë në listën e votuesve ku ai/ajo pohon se është 
i/e përshtatshëm/me për votim. Votimi me kusht është zgjidhje që kushton dhe konsumon 
kohë, duke shkaktuar vonesa në procesin e numërimit. Grupi i riaktivizuar punues për 
zgjedhje duhet ta diskutojë nevojën për vazhdimin e votimit me kusht të përgjithësuar dhe të 
standardizuar.  

 
• KQZ-së i jepet detyra për menaxhimin e shumicës së aspekteve të regjistrimit të partive 

politike dhe raportimit financiar, si dhe regjistrimit të entiteteve politike dhe kandidatëve. 
Shumë rregulla zgjedhore të KQZ-së lidhen me entitetet politike dhe kandidatët. Duhet të 

                                                           
4 Ish KZAP 
5 Mund ta gjeni në www.enemo.eu  
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konsiderohet ligji i ndarë/ligjet e ndara për regjistrimin dhe operimin e entiteteve politike dhe 
kandidatëve.  

 

• Ekziston nevoja për qartësimin e rëndësisë dhe aplikimit të dokumenteve të ndryshme për 
identifikimin e votuesit, që përshkruhen në ligj. Në Ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, 
pasaporta dhe letra e njoftimit ceken si të vlefshme, pa e cekur origjinën e dokumenteve. Në 
doracakun trajnues për personelin e vendvotimeve, dokumentet e cekura janë dokumentet e 
Kosovës ose UNMIK-ut. Është me rëndësi të jashtëzakonshme të jepet informatë e qartë dhe 
e kuptueshme për dokumentet e vlefshme të identifikimit që janë të pranueshme.  

Administrimi zgjedhor 
 

Administrimi zgjedhor në Kosovë përbëhet prej sistemit tre-shkallor: Komisioni qendror zgjedhor, 
Komisionet komunale zgjedhore dhe Komitetet e vendvotimeve. 

Komisioni qendror zgjedhor është trup i përhershëm i pavarur, përgjegjës për organizimin dhe realizimin 
e zgjedhjeve në Kosovë, si që parashihet me Nenin 139 të Kushtetutës së Kosovës. KQZ ka për detyrë 
rregullimin e procesit zgjedhor, përmes miratimit të Rregullave zgjedhore dhe mbikëqyrjes së procesit 
zgjedhor. KQZ përbëhet nga 11 anëtarë: kryesuesi i emëruar prej Kryetarit të Republikës së Kosovës nga 
gjykatësit e Gjykatës supreme ose gjykatat e apelit dhe dhjetë anëtarë të emëruar si rezultat i nominimeve 
të grupeve parlamentare që përfaqësohen në Kuvendin e Kosovës. Gjashtë anëtarë janë emëruar nga 
grupet më të mëdha parlamentare, një anëtar emërohet nga deputetët e ulëseve të rezervuara për 
bashkësinë e serbëve të Kosovës dhe tre anëtarë emërohen nga deputetet e ulëseve të rezervuara për 
bashkësitë tjera.  

KQZ përkrahet nga Sekretariati (SKQZ) dhe 37 Komisione komunale zgjedhore (KKZ), të cilat i zbatojnë 
vendimet e KQZ-së dhe janë përgjegjëse për rregullimet administrative dhe logjistike, të nevojshme për 
organizimin e zgjedhjeve. Komisionet komunale zgjedhore janë trupa të themeluar nga KQZ-ja, nga një 
në çdo komunë për ta ndihmuar KQZ-në në detyrat e saj administrative dhe operative. Në përgjithësi, 
KKZ përbëhet nga shtatë ose më tepër anëtarë të emëruar nga nominimet e entiteteve politike, që e kanë 
kaluar pragun e 5% nga zgjedhjet e fundit për Kuvendin e Kosovës, por 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 vendeve të votimit, përbërja e Komiteteve të vendvotimeve (KVV) 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. Secili anëtar i KKV-së ka qenë i obliguar të veprojë në mënyrë të paanshme, 
pa dallim nga përkatësia e partisë politike.  

Në përgjithësi, KQZ ka treguar nivel të lartë të përkushtimit gjatë përgatitjeve për zgjedhjet e 
parakohshme të vitit 2010 për Kuvendin e Kosovës, duke e marrë parasysh afatin kohor shumë të ngushtë. 
Procesi i vendimmarrjes në sesionet e takimeve të KQZ-së është realizuar në mënyrë profesionale dhe 
kompetente. Takimet e KQZ-së kanë qenë të hapura për vëzhguesit dhe KQZ ka treguar përkushtim ndaj 
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transparencës përmes lehtësimit të aprovimit të akreditimeve për vëzhguesit e entiteteve politike, OJQ-ve 
vendase, organizatave ndërkombëtare dhe ambasadave.  

Ka qenë e qartë që KQZ edhe më tej mbetet e varur nga ndihma e jashtme, në pjesët e caktuara të procesit 
zgjedhor, meqë disa aktivitete të rëndësishme janë organizuar nga IFES (si për shembull themelimi i 
vendvotimeve mobile në komunat serbe në veri të Kosovës dhe Qendra e numërimit dhe rezultateve, 
QNR). QNR është vendi ku bëhet numërimi i fletëvotimeve të votave me kusht, fletëvotimeve jashtë 
Kosovës dhe të gjitha fletëvotimeve të rregullta, si që kërkohet nga KQZ ose nga KZAP. Aty bëhet 
auditimi dhe numërimi në tabela i të gjitha të dhënave dhe formularëve të rezultateve nga vendvotimet 
dhe në QNR përpilohen rezultatet përfundimtare. Disa anëtarë të KQZ-së kanë shprehur brenga për 
mungesën e informatave në kohë dhe të sakta për përgatitjen e këtyre pjesëve të rëndësishme të procesit 
zgjedhor.  

Në informatat e siguruara nga KQZ për publikun në ueb-faqen zyrtare të KQZ-së6 shpesh herë kanë 
munguar informatat e rëndësishme për votuesit (p.sh. informatat për qendrat alternative të votimit, 
vendvotimet në veri) dhe në disa raste ka pasur informata të pasakta për certifikimin e entiteteve politike 
për bashkësitë e caktuara. Në veçanti, versioni në gjuhën serbe shpesh herë nuk është azhurnuar ose ka 
dhënë përkthime të pasakta nga versioni në gjuhën shqipe, që e ka penguar qasjen ndaj informatave të 
rëndësishme për bashkësinë e serbëve në Kosovë.   

Katër ditë para ditës së zgjedhjeve ka ndodhur një incident i dhunshëm në veri, ku trajnuesi i KKZ-së në 
KKZ në Leposaviq është vrarë, kurse një anëtar tjetër i KKZ-së është lënduar. KQZ e ka dënuar sulmin 
dhe ka kërkuar hetime. Ky rast mbetet nën hetime dhe ende nuk është konfirmuar ndërlidhja e rastit me 
zgjedhjet.  

  

Regjistrimi i kandidatëve 

Regjistrimi i kandidatëve për zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës administrohet nga Komisioni qendror 
zgjedhor dhe Zyra e Komisionit 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 entiteteve 
politike që duhet të përfshihen në fletëvotime, kufirin e shpenzimeve për fushatat dhe raportet financiare.  

Partitë e regjistruara automatikisht certifikohen për zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës, përveç partitë të 
cilat e informojnë KQZ-në për mos-pjesëmarrje ose për formim të koalicionit.  

Gjithsej 29 entitete politike që kanë kërkuar të certifikohen për zgjedhje janë certifikuar nga KQZ, 
përfshirë edhe dy koalicione dhe tre iniciativa të qytetarëve.  

Asnjë entiteti politik nuk i është refuzuar certifikimi. Ka pasur pesë ankesa individuale nga kandidatët, që 
kanë thënë se nuk kanë qenë të vetëdijshëm për kandidaturat e tyre dhe kanë kërkuar që të mënjanohen 
emrat e tyre. Meqë këto ankesa janë parashtruar pas afatit, ato janë refuzuar nga Paneli zgjedhor për 
ankesa dhe parashtresa.  

                                                           
6
 http://www.kqz-ks.org 



 
Misioni i ENEMO-s për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës 2010 
Deklarata e konstatimeve dhe përfundimeve paraprake 
 

Faqe | 9  
 

 

Regjistrimi i votuesve 

Lista e votuesve është ekstrakt i Regjistrit qendror civil të qytetarëve që në ditën e votimit kanë 18 vjet 
ose janë mbi këtë moshë.  

Për zgjedhjet e vitit 2010 janë regjistruar gjithsej 1.630.636 votues. Në krahasim me zgjedhjet lokale të 
vitit 2009, ka pasur 73.288 votues të ri, prej të cilëve 35.735 janë votues që i kanë mbushur 18 vjet dhe 
37.539 votues janë regjistruar për herë të parë, për arsye të ndryshme. 

Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ-, në krahasim me listat e votuesve të vitit 2009, janë mënjanuar 
6.165 emra të personave që kanë ndërruar jetë. KQZ ka shpallur që prej 5.015 aplikacioneve të pranuara 
për votim jashtë Kosovës përmes postës, janë aprovuar 1.640 dhe janë refuzuar 3.228 aplikacione, duke 
cekur numër të madh të aplikacioneve të rrejshme nga Mali i Zi.  

Nuk ka regjistrim aktiv të votuesve dhe për çdo zgjedhje, KQZ bën përpjekje për pastrimin dhe 
azhurnimin e listave të votuesve, në bazë të Regjistrit civil. Në përgjithësi, cilësia e listave të votuesve 
edhe më tej mbetet problem madhor, meqë dihet se përmban persona të vdekur ose persona që janë 
përfshirë gabimisht. Procedurat ligjore tejet komplekse dhe të gjata për plotësimin ose shlyerjen e të 
dhënave në Regjistrin civil mbeten si sfidë. ENEMO e nxit Grupin punues për zgjedhje ta trajtojë këtë 
çështje në vazhdimin e punës.  

Fushata 
 

Fushata zyrtare ka filluar më 1 dhjetor dhe për shkak të kornizës së shkurtër kohore për përgatitjen e 
zgjedhjeve, periudha zgjedhore është shkurtuar prej 30 ditëve të parapara me ligj në 10 ditë sipas 
Rregullit 15 të KQZ-së. Periudha e shkurtuar kohore është mirëpritur nga disa parti më të vogla me fonde 
të kufizuara të fushatës, meqë ia ka mundësuar atyre të jenë më aktivë gjatë kësaj periudhe. Në ditët para 
fillimit të fushatës ka pasur disa raste të mitingjeve të parakohshme dhe publikimit të pllakateve. Ankesat 
e lidhura me këto shkelje që i janë parashtruar KZAP-it janë refuzuar, në bazë të faktit që KZAP nuk ka 
juridiksion jashtë periudhës së fushatës.   

Fushata ka qenë mjaft intensive dhe kjo është pasqyruar në mitingjet e mëdha dhe takimet në mbarë 
vendin, shpërndarjen e afisheve dhe aktivitetet derë-më-derë në zonat urbane dhe rurale.  

Liria e shprehjes, shoqërimit, lëvizjes dhe grumbullimit të qetë janë respektuar në përgjithësi dhe 
aktivitetet e fushatës janë realizuar në klimë pozitive. Edhe entitetet politike të bashkësive të ndryshme 
joshumicë kanë marrë pjesë aktive në fushatë. Tabelat e lajmërimeve ose pllakatet partiake kanë qenë të 
dukshme në mbarë vendin, përfshirë edhe shumë tabela elektronike të lajmërimeve në Prishtinë. Ndonëse 
KQZ parasheh që reklamimi zgjedhor të kufizohet në vendet e caktuara, ka pasur ankesa ndaj partive që i 
kanë shfrytëzuar hapësirat publike për fushatat e tyre. KZAP ka pranuar edhe disa ankesa nga partitë që 
kanë pohuar se pllakatet e tyre janë grisur, shfytyruar ose mbuluar nga pllakate tjera. Disa entitete politike 
janë gjobitur në bazë të vendimeve të KZAP-it.    
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Më tej, ka pasur raste kur disa kandidatë kanë përdorur gjuhë nxitëse dhe ajo që ka qenë më e përbashkët 
- të rinjtë e moshës së mitur janë përfshirë në mënyrë aktive në aktivitetet e fushatave, në kundërshtim me 
përcaktimet ligjore.  

Media 
 
Misioni ENEMO nuk ka realizuar vëzhgim të plotë të mediave. Për këtë arsye, të gjitha komentet në këtë 
pjesë bazohen në vështrimet e rëndoma dhe intervistat me aktorët e mediave, Komisionin e pavarur të 
mediave dhe raportet e këtij Komisioni për vëzhgimin e mediave gjatë fushatës.  
 
Sektori i mediave në Kosovë është zhvilluar shpejtë pas përfundimit të konfliktit në vitin 1999 dhe sot 
njerëzit kanë zgjedhje të gjerë të TV-stacioneve, radiove dhe gazetave. Ndonëse ekzistojnë shumë gazeta 
dhe pa dallim nga ndikimi i tyre tek elitat urbane, ato kanë qarkullim mjaft të ulët. Kështu, TV është 
shndërruar në burim kryesor të informimit publik. RTK (Radio Televizioni i Kosovës) është televizioni i 
vetëm publik dhe transmeton program në pesë gjuhë. TV21 dhe Koha Vizion janë dy kanale private me 
licencë nacionale.  
 
Kushtetuta i garanton mediat e lira dhe pluraliste, por gjatë muajve të fundit, aktorë të ndryshëm 
ndërkombëtarë kanë publikuar disa raporte negative për gjendjen e mediave në Kosovë. Gjatë vitit, 
Raportuesit pa kufij7 kanë pohuar që “liria e mediave në Kosovë është përkeqësuar dukshëm”. Rangimi i 
Kosovës për lirinë e mediave ka rënë në vendin 92 këtë vit, prej vendit 75 në vitin 2009. Në raportin 
“Liria në botë në vitin 2010”, Freedom House8 e ka ranguar Kosovën si pjesërisht të lirë për lirinë e 
shtypit në vitin 2010. Në Raportin e progresit9 të Kosovës për vitin 2010, Komisionit Evropian ka 
theksuar më  9 nëntor që “në fushën e shoqërisë së informimit dhe mediave në Kosovë është shënuar 
progres i kufizuar”.  
 
Pjesa më e madhe e mediave të shtypura janë dominuar nga fushata zgjedhore dhe përveç lajmeve të 
zakonshme dhe reklamave të shumta politike, ka pasur numër të madh të debateve politike, duke i dhënë 
të gjithë kandidatëve mundësi për prezantimin e programeve politike të tyre.  
 
Mediat elektronike vëzhgohen nga Komisioni i pavarur i mediave10 (KPM), që është trup i themeluar me 
Kushtetutë. Sipas KPM-së, mediat e kanë mbuluar fushatën kryesisht në mënyrë korrekte, të drejtë dhe të 
baraspeshuar. Raportimi i lajmeve është perceptuar si neutral dhe i baraspeshuar. Përmes debateve dhe 
intervistave, shumica e TV stacioneve kanë siguruar emetim pa pagesë për partitë politike dhe kandidatët 
e pavarur, duke ju siguruar edhe mundësi për reklamim të paguar politik. Në shumicën e rasteve, 
reklamimi politik është identifikuar në mënyrë gjegjëse dhe nuk ka tejkaluar dy minuta, si që parashihet 
me Ligjin për zgjedhje. Sipas burimeve në KPM, dy ankesa zyrtare për mediat e transmetuara janë 
parashtruar nga partia LDD kundër TV stacionit Klan Kosova gjatë fushatës. Njëra ankesë ka të bëjë me 

                                                           
7
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html 

8
 http://freedomhouse.org/template.cfm?page=251&year=2010 

9
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/ks_rapport_2010_en.pdf 

10
 http://www.imc-ko.org/ 
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mungesën e informatës për orarin e emetimeve dhe tjetra për mbulimin pa baraspeshë të fushatës. Deri në 
këtë moment nuk janë marrë vendime.  
 
Entitetet politike nga bashkësia e serbëve në Kosovë kanë qenë të dukshme edhe në mediat e Beogradit, 
që megjithatë mbetet jashtë rregullativave ligjore për mediat.  
 
Fushata politike i ka dominuar njëjtë edhe gazetat dhe një numër i madh i opinioneve redaktuese kanë 
siguruar mbulim kritik të fushatës dhe mendime të shumëllojshme. Për mediat e shtypura nuk ekziston 
rregullator në nivel shtetëror. Në vend të kësaj, një numër i madh i gazetave e kanë themeluar Këshillin e 
mediave të shkruara të Kosovës11, që vepron si trup vetë-rregullues për mediat e shtypura. Deri tani, 
Këshilli nuk ka trajtuar asnjë çështje lidhur me fushatat zgjedhore në shtyp.  
 
 

Vëzhguesit vendor 

Korniza ligjore i mundëson qasje vëzhguesve ndërkombëtarë dhe vendorë në vëzhgimin e 
përgatitjes dhe realizimit të zgjedhjeve. Një rrjet i organizatave të vëzhguesve jopartiakë vendas, 
Demokracia në veprim, është angazhuar për vëzhgimin e aktiviteteve zgjedhore gjatë periudhës 
zgjedhore. Aktivitetet e Demokracisë në veprim e kanë përfshirë vëzhgimin e periudhës 
parazgjedhore, fushatën dhe ditën e zgjedhjeve, si dhe vëzhgimin e shpenzimeve të fushatës.  
 
Demokracia në veprim ka qenë organizata me numër më të madh të vëzhguesve të akredituar 
jopartiakë, gjithsej 4.896, që janë dërguar në të gjitha komunat.  
 
Vëzhguesit vendas jopartiakë kanë qenë të pranishëm në 89 % të vendvotimeve të vizituara nga 
vëzhguesit e ENEMO-s.  
  

Pjesëmarrja e grave 
 

Pavarësisht që korniza ligjore e promovon barazinë gjinore si “vlerë themelore për zhvillimin demokratik 
të shoqërisë” 12, pjesëmarrja e grave në politikë dhe institucionet shtetërore në Kosovë është shumë e 
kufizuar. Megjithatë, realizohen fushata aktive, veçanërisht nga organizatat e shoqërisë civile të grave, të 
cilat e synojnë motivimin e grave për bashkëngjitje në jetën qytetare aktive dhe pjesëmarrjen dhe 
përfaqësimin politik.    

Ekzistimi i votuesve të trupit të vetëm në mbarë vendin me kuotën përcaktuese të çdo vendi të tretë për 
gjininë me përfaqësim më të ulët ka pasur ndikim të rëndësishëm në përmirësimin e pjesëmarrjes së grave 
në Kuvendin e Kosovës. Këto dispozita garantohen duke e parandaluar mundësinë e kandidimit të grave 
në fund të listave të kandidatëve.   

                                                           
11 http://www.presscouncil-ks.org/ 
12 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 7 
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Për shkak të kuotës, Kuvendi i Kosovës ka numër domethënës të përfaqësuesve-femra, por ato edhe më 
tej nuk e ndajnë fuqinë reale politike me politikanët-meshkuj.  

Femrat kandidate kanë qenë në krye të listës në vetëm 2 nga 29 lista të kandidatëve.  Ndonëse ekzistojnë 
kuotat, ato ende nuk kanë përfshirje shumë të fuqishme në procesin e vendimmarrjes në partitë politike. 
Gjithashtu, është indikative që në takimet zyrtare me Misionin ENEMO në Kosovë, partitë politike rrallë 
herë janë përfaqësuar nga femrat.  
 
Administrata zgjedhore e dëshmon gjendjen e njëjtë: gratë nuk përfaqësohen mirë. Vetëm 2 prej 34 
nëpunësve ekzekutivë të KKZ-ve13 funksionale janë femra. 
 
Votimi familjar edhe më tej mbetet një prej brengave kyçe të procesit zgjedhor. Ky problem shpesh herë 
injorohet nga autoritetet.  
 
Kjo politikë e barazisë gjinore duhet të zgjerohet dhe të inkorporohet plotësisht në fushat e ndryshme të 
jetës politike, duke mos u kufizuar ekskluzivisht në trupat parlamentarë.  

Pjesëmarrja e pakicave nacionale    
 

Në pajtim me brengat e shprehura me Planin Ahtisari, Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka një kapitull 
të posaçëm për të drejtat e bashkësive dhe anëtarëve të tyre ju jep të drejta të posaçme, përveç të drejtave 
dhe lirive themelore të përcaktuara me kapitullin II të Kushtetutës.  

Përveç ulëseve të rezervuara që ceken në Kornizën ligjore, duhet të ketë dy zëvendës-Kryetarë të 
Kuvendit, njëri prej të cilëve duhet ta përfaqësojë bashkësinë serbe, kurse tjetri duhet të përfaqësojë 
ndonjë bashkësi tjetër joshumicë. Qeveria duhet të ketë të paktën dy ministra (një serb dhe një prej 
bashkësive tjera joshumicë) dhe katër zëvendës-ministra (dy serbë dhe dy prej bashkësive tjera 
joshumicë). Në qoftë se ka më tepër se 12 ministra, duhet të ketë një ministër më tepër dhe dy zëvendës-
ministra shtesë nga bashkësitë joshumicë.  

Autoritetet zgjedhore në nivele të ndryshme duhet t’i pasqyrojnë bashkësitë e ndryshme në Kuvendin e 
Kosovës dhe sipas nevojës, Komisionet komunale zgjedhore mund ta rrisin numrin e tyre të anëtarëve 
(prej shtatë anëtarëve) për t’i dhënë qasje edhe përfaqësuesve të bashkësive-pakicë. Shembull i kësaj 
është KKZ në Pejë, ku ka gjithsej nëntë anëtarë, me qëllim të përfshirjes së përfaqësuesve nga bashkësia 
serbe, boshnjake, malaziase dhe egjiptiane.  

Prej gjithsej 29 entiteteve politike të certifikuara për pjesëmarrje në zgjedhje, 22 i përfaqësojnë bashkësitë 
e ndryshme të pakicave në Kosovë, si në vijim: 

• Serbët e Kosovës   9 
• Boshnjakët e Kosovës 3 
• Turqit e Kosovës   2 

                                                           
13 KKZ-të në 3 komunat në veri janë emëruar në letër, kurse puna është realizuar nga IFES dhe KKZ e Mitrovicës.  
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• Ashkalitë e Kosovës  2 
• Egjiptianët e Kosovës  2 
• Goranët e Kosovës  2 
• Malaziasit e Kosovës  1 
• Romët e Kosovës   1 

 

Disa prej entiteteve të cekura janë regjistruar gjatë këtij viti dhe fushata politike tek bashkësitë joshumicë 
duket më e gjallë se gjatë zgjedhjeve të kaluara.  

Dispozitat kushtetuese të përshkruara më lartë, i japin mundësisht pozitë shumë të fuqishme 
përfaqësuesve të pakicave në Kuvendin e Kosovës. Numri i rritur i partive-pjesëmarrëse në këto zgjedhje 
sugjeron nevojë të shtuar për gjetje të partnerëve të koalicionit për formimin e qeverisë së re. Kjo mund 
t’i fuqizojë edhe më tej bashkësitë joshumicë që do të përfaqësohen në Kuvend.  

Bashkësitë e ndryshme kanë pasur qasje në mediat e ndryshme që i kanë trajtuar brengat e tyre, shpesh  
herë në gjuhën e tyre. Shumica e mediave në fjalë janë TV ose radio-stacione dhe në disa raste dhe media 
lokale të shtypura. Edhe transmetuesi publik RTK emeton rreth 30% të lajmeve dhe programeve 
informative në gjuhët e pakicave. Shumica e partive nga bashkësitë e pakicave kanë shprehur kënaqësi me 
procesin zgjedhor, ndonëse kanë vuajtur nga mungesa e mjeteve për fushatë më të thellë.  

Fokusi kryesor para zgjedhjeve ka qenë pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në procesin zgjedhor. Si që 
ceket, 9 entitete të serbëve të Kosovës janë regjistruar për zgjedhje. Por, në të njëjtën kohë, serbët e 
Kosovës kanë dëgjuar porosi kundërshtuese nga autoritete të ndryshme për pjesëmarrjen e tyre. Përderisa 
autoritetet e Kosovës dhe shumë palë nga bashkësia ndërkombëtare i kanë inkurajuar serbët e Kosovës të 
marrin pjesë në zgjedhje për ta krijuar ardhmërinë e tyre - fushata kundër pjesëmarrjes në zgjedhur ka 
qenë e dukshme, veçanërisht në veri. Kryetarët e katër komunave serbë në veri të Kosovës dhe 
udhëheqësi i tyre në Zonën e Mitrovicës i ka bërë thirrje serbëve të qëndrojnë në shtëpi dhe t’i bojkotojnë 
zgjedhjet. Mes atyre që kanë folur kundër pjesëmarrjes janë edhe Kisha ortodokse serbe dhe Ministria 
serbe për Kosovën, përfaqësuesit e së cilës kanë thënë që ende nuk ka kushte që serbët të marrin pjesë dhe 
që hapja e vendvotimeve në objektet publike në veri të Kosovës më 12 dhjetor mund ta destabilizojë 
gjendjen në Kosovë.  

Entitetet që i kontestojnë zgjedhjet e kanë cekur pjesëmarrjen dhe gjendjen e paqartë që krijon probleme 
për KQZ-në në punët përgatitore.  

 

Dita e zgjedhjeve 
 
Në ditën e zgjedhjeve janë dërguar 188 vëzhgues për vëzhgimin e hapjes, votimit dhe procedurave të 
numërimit. Vëzhguesit kanë vizituar gjithsej 861 vendvotime në pothuajse të gjitha 764 vendvotimet dhe 
e kanë përcjellë procesin e numërimit dhe transferimit të rezultatit në të gjitha 34 KKZ-të. Për shkak të 
gjendjes komplekse në veri të Kosovës, të gjitha KKV-të në tre komunat e veriut e kanë dorëzuar 
materialin e tyre në KKZ Mitrovicë.  
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Në bazë të përvojës negative nga procesi i zgjedhjeve të kaluara dhe duke e marrë parasysh klimën 
konkurrente për këto zgjedhje, shumica e partive të vizituara para zgjedhjeve kanë theksuar që do të kenë 
numër të madh të vëzhguesve të trajnuar mirë, me qëllim të “mbrojtjes së votave të tyre”. Në vijim të 
shfaqjes së disa entiteteve të reja politike, KQZ ka akredituar numër rekord prej 26.049 vëzhguesve nga 
entitetet politike. Në veçanti, entitetet politike të porsa-regjistruara Vetëvendosje, FER dhe JSL kanë 
regjistruar 3.317, gjegjësisht nga 790 dhe 246 vëzhgues. Përveç kësaj, organizata vendore e vëzhgimit 
Demokracia në veprim ka akredituar 4.896 vëzhgues dhe së bashku me OJQ-të tjera vendore dhe 
ndërkombëtare dhe misionet diplomatike është arritur shifra mbresëlënëse totale e 32.135 vëzhguesve, që 
janë akredituar për vëzhgimin e procedurave në ditën e zgjedhjeve.  

Për dallim nga Misioni ENEMO, shumica e vëzhguesve të cekur kanë qenë të stacionuar dhe e kanë 
vëzhguar procesin në vendvotimin e caktuar gjatë tërë ditës. ENEMO ka vërejtur prani të vëzhguesve 
vendorë në 89% të vendvotimeve të vizituara. Vëzhguesit nga entiteti i porsa-themeluar politik 
Vetëvendosje dhe FER janë vërejtur në 75%, gjegjësisht 25% të vendvotimeve të vizituara. 

Me gjithë kushtet e herëpashershme sfiduese klimatike, marrë në përgjithësi, autoritetet zgjedhore i kanë 
zgjedhur problemet logjistike dhe shumica e vendvotimeve të vizituara janë hapur me kohë ose me 
vonesa të vogla. Procesi i hapjes është vlerësuar si pozitiv, përveç në një rast.  

Atmosfera gjatë ditës së zgjedhjeve ka qenë përgjithësisht e qetë dhe paqësore. Por, gjatë ditës, procesi 
votues është vlerësuar si i keq ose shumë i keq në pothuajse 11% të vendvotimeve të vizituara. Një prej 
problemeve të vërejtura ka qenë prania e numrit të madh të njerëzve para vendvotimeve, kurse në 3% të 
vendvotimeve të vizituara janë vërejtur persona të paautorizuar që e kanë udhëzuar punën e KKV-së. Në 
5% të vendvotimeve të vizituara, komisionarët e KKV-së ose vëzhguesit i kanë ndihmuar votuesve me 
paaftësi, në kundërshtim me dispozitat ligjore. Përveç kësaj, në pothuajse 5% të vendvotimeve të vizituara 
janë vërejtur persona që kanë udhëzuar për subjektin që duhet votuar. Për shembull, në Novobërdë, në 
vendvotimin 1415e/01r, përfaqësuesi partiak i ka sugjeruar votuesve ta votojnë partinë e tij. Në 
vendvotimin 3701d/01d në Kllokot, komisionari i vendvotimit i ka udhëzuar aktivisht votuesit për kë të 
votojnë.  

Janë vërejtur edhe disa lëshime procedurale. Në 3% të vendvotimeve të vizituara, anëtarët e KKV-së nuk 
e kanë kontrolluar çdoherë praninë e ngjyrës dhe në disa raste, letërnjoftimet e votuesve nuk janë 
kontrolluar çdoherë, që ka rezultuar me mundësi për votim të shumëfishtë dhe/ose të përbashkët. Në 
Ranilluk, votuesit me letërnjoftime serbe nuk janë lejuar të votojnë, për shkak se KKZ i ka udhëzuar 
KKV-së t’i pranojnë vetëm letërnjoftimet e lëshuara nga UNMIK ose autoritetet e Kosovës. 

Votimi i shumëfishtë dhe i përbashkët është vërejtur në pothuajse 6% të vendvotimeve të vizituara, për 
shembull në Dragash, në vendvotimin 0503a/03r  është lejuar një person të votojë dy herë dhe kjo është 
konfirmuar nga drejtuesi i vendvotimit. Fshehtësia e votës nuk është respektuar çdoherë dhe veçanërisht, 
në 36% tronditëse të vendvotimeve të vizituara është vërejtur votimi në grup ose votimi familjar.  

Procesi i numërimit është vlerësuar si i keq ose shumë i keq në 12% të vendvotimeve të vëzhguara gjatë 
procedurave të mbylljes dhe numërimit. Në disa raste, janë lejuar të votojnë edhe votuesit që kanë arritur 
pas orës 19:00, kurse në 6% të vendvotimeve janë vërejtur persona të paautorizuar që e kanë udhëzuar 
procesin e numërimit të KKV-së. Disa prej procedurave të numërimit nuk janë zbatuar plotësisht dhe në 
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15% të vendvotimeve, kryesuesi nuk e ka shpallur rezultatin dhe rezultatet nuk janë shpallur në mur, si që 
parashihet me ligj.  

Vëzhguesit vendorë janë vërejtur në 93% të vendvotimeve, por në 10% të vendvotimeve ata nuk kanë 
pasur pasqyrë të plotë mbi procesin e numërimit. Në vendvotimin 1017d/02d në Kamenicë, KKV nuk i ka 
lejuar vëzhguesve t’i shohin fletët e votimit dhe nuk e kanë shpallur rezultatin e numërimit. Në Skenderaj, 
vendvotimi 2101b/5d, personi i paautorizuar (vëzhgues partiak) e ka realizuar procesin e numërimit pa i 
respektuar procedurat. Rezultatet e dorëzuara në KKZ nuk paraqiteshin si të sakta.  

Kompleksiteti i vazhdueshëm i gjendjes politike në veri ka rezultuar me klimë të tensionuar politike, ku 
ata që kanë dashur të votojnë kanë qenë shumë të kufizuar në qasjen ndaj vendeve të votimit. 

Gjatë ditës së votimit ka pasur disa pretendime për manipulim dhe frikësim në disa zona. Në veçanti, 
procesi është sfiduar nga disa vëzhgues në Skenderaj dhe Gllogovc, ku jehona paraprake e votimit ka 
shkaktuar brengosje. Të dhënat për 93,68% votues që kanë votuar në Skenderaj dhe 86,94% në Gllogovc 
mund të jenë posaçërisht të diskutueshme. Këto të dhëna paraqesin rritje të dukshme në krahasim me 
zgjedhjet e vitit 2009 në këto komuna, ku të dhënat tashmë janë kontestuar nga vëzhguesit, përfshirë edhe 
Misioni ENEMO.  

ENEMO i nxit të gjitha palët e përfshira që e kontestojnë vlefshmërinë e procesit t’i shfrytëzojnë mjetet 
ligjore që sigurohen nga ligji, të parashtrojnë ankesa në Panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe 
t’i respektojnë vendimet e këtij Paneli.  

  

 Ankesat dhe parashtresat 
 

Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa (PZAP) është trup i pavarur i ngarkuar me gjykimin e 
ankesave dhe parashtresave të lidhura me procesin zgjedhor. PZAP është përforcuar në mënyrë të 
konsiderueshme, krahasuar me zgjedhjet komunale të vitit 2009.  

Në periudhën parazgjedhore para zgjedhjeve të vitit 2010 për Kuvendin e Kosovës, PZAP ka pranuar 20 
ankesa. Shumica e ankesave janë lidhur me fushatën e partive politike para periudhës zyrtare të fushatës. 
Ankesat e këtilla janë refuzuar, për shkak se nuk ka dispozita ligjore me të cilat sanksionohet fushata para 
periudhës zyrtare të fushatës.  

Ankesat janë dorëzuar edhe nga kandidatët, të cilët kanë kërkuar të mënjanohen nga listat partiake të 
kandidatëve. Ankesat tjera janë lidhur me fushatën zgjedhore, ku përkrahësit e entiteteve politike i kanë 
dëmtuar, mënjanuar ose mbuluar pllakatet e entiteteve konkurrente politike. Në shtatë raste të këtilla, 
PZAP ka shqiptuar gjoba prej 3000-3200 EUR.  

Gjatë ditës së votimit më 12 dhjetor, deri në mbylljen e vendvotimeve, PZAP ka pranuar rreth 40 
ankesave për parregullsi të ndryshme zgjedhore. Disa prej ankesave i janë përcjellë policisë për hetim 
fillestar.  
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Informatat dhe mirënjohjet për Misionin  
 
ENEMO është grup i 22 organizatave qytetare prej 17 shteteve të ndryshme të ish-Bashkimit Sovjetik dhe 
Evropës qendrore dhe lindore. Këto organizata jopartiake janë grupet udhëheqëse vendore të vëzhgimit të 
zgjedhjeve në shtetet e tyre. Organizatat-anëtare të ENEMO-s kanë vëzhguar 200 zgjedhje nacionale në 
shtetet e tyre dhe mbi 100 zgjedhje jashtë vendit, njëherazi duke trajnuar 200.000 vëzhgues të zgjedhjeve.  

Për këtë mision të vëzhgimit të zgjedhjeve, vëzhguesit e ENEMO-s kanë ardhur nga 18 anëtare-
organizata nga Euroazia, prej 7 shteteve të ndryshme të Evropës (Zvicra, Norvegjia, Britania e Madhe, 
Finlanda, Suedia, Sllovenia, Danimarka) dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.  

ENEMO e synon përkrahjen e interesave të bashkësisë ndërkombëtare në dhe promovimin e demokracisë 
në rajonin e angazhimit, vlerësimin e proceseve zgjedhore dhe klimës politike dhe sigurimin e raporteve 
të sakta the të paanshme të vëzhgimit. Misionet ndërkombëtare të vëzhgimit të ENEMO-s e vlerësojnë 
procesin zgjedhor duke i aplikuar standardet ndërkombëtare për zgjedhje demokratike dhe kriteret e 
legjislacionit dhe kushtetutës së shtetit të vlerësuar.  

ENEMO i shpreh falënderim Komisionit qendror zgjedhor dhe Shërbimit policor të Kosovës, për 
bashkëpunimin dhe ndihmën e tyre gjatë vëzhgimit. Misioni ENEMO i falënderon edhe Zyrës 
ndërkombëtare civile për përkrahjen e dhënë.  

ENEMO e shfrytëzon këtë mundësi për shprehjen e vlerësimeve më të larta për përkrahjen e donatorëve 
të misionit vëzhgues – Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar (USAID), 
Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së veriut, Ministrisë norvegjeze 
të punëve të jashtme, Ministrisë suedeze të punëve të jashtme dhe Institutit nacional demokratik (NDI), 
përfshirë edhe ndihmën e dhënë për dërgimin e 37 vëzhguesve nga Shtetet e Bashkuara në Mision.  

 

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 
Zyrtar për media 
Andrea Gropa nr.30, Pristina 
Tel: +386(0)49 – 157 729 
Email: gazmend.agaj@enemo.eu 


