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RËNDËSIA E VOTËS DHE E PJESËMARRJES SË VOTUESVE TË RINJ 

Të rinjtë në Shqipëri janë grupmosha që votojnë më pak por njëkohësisht më të 
ndikuarit nga çdo ndyshim në politikë. Qytetarët nën 30 vjeç përbëjnë 40% të 
popullsisë shqiptare por janë më pak të përfaqësuarit e me një zë të përbashkët që 
shpesh herë nuk dëgjohet.
Për të bërë një ndryshim në afatgjatë, është thelbësore që të rinjtë të përfshihen në 
proçeset zgjedhore duke ndikuar politikat e të sotmes dhe të nesërmes. Pjesëmarrja 
gjithpërfshirëse politike nuk është vetëm një e drejtë themelore politike dhe 
demokratike, por është gjithashtu thelbësore për ndërtimin e një shoqërie shqiptare 
të qëndrueshme dhe paqësore dhe zhvillimin e politikave që u përgjigjen nevojave 
specifike të brezave tanë. 

Që të sigurohet përfaqësia korrekte në institucionet politike, proceset dhe 
vendimmarrjen, dhe veçanërisht në zgjedhje, duhet të informohemi mbi të drejtat 
tona dhe të kuptojmë rëndësinë e të votuarit. Duke u informuar, duke mësuar më 
shumë mbi larmishmërinë e pikëpamjeve politike, duke debatuar drejtëpërsëdrejti 
me politikanët e së djeshmes, sotmes dhe të nesërmes ne mundemi dhe duhet të 
bëhemi pjesë e të krijojmë ndryshimin që kërkojmë.

Votimi na jep një zë dhe fuqinë për të vendosur se si drejtohet vendi. Votimi i jep të 
rinjve fuqinë të tregojnë se si ndihen se po drejtohet vendi dhe të mbështesin një 
parti që përfaqëson pikëpamjet e tyre. Votimi siguron mundësinë më të madhe, e 
gjithashtu të shfrytëzueshme që të rinjtë do të kenë për të thënë fjalën e tyre e për të 
shprehur mendimin kritik mbi mënyrën se si duhet të qasen politikat që ndikojnë në 
jetën e gjithësecilit. 

Studime të ndryshme të kryera nga Kongresi Rinor Kombëtar por dhe të tjerë kanë 
treguar qartazi se të rinjtë në Shqipëri në përqindjen më të madhe nuk përfshihen në 
proceset politikëbërëse jo vetëm sepse një hapësirë e tillë nuk është krijuar, por dhe 
sepse nuk shihen si fokusi kryesor i kandidatëve dhe përfaqësuesëve në parlament. 
Është vënë re se në Shqipëri mungojnë takimet dhe mbledhjet e banorëve nga 
deputetët përgjatë mandatit të tyre. Duke u kthyer kështu në një dekurajim për të 
rinjtë që do të kishin dëshirë të flisnin në mënyrë sistematike më përfaqësuesit e 
zonave të tyre të banimit, për të kuptuar më mirë problematikat, për të përcjellë 
zërin, por dhe për të sugjeruar zgjidhje nga një perspektivë tjetër. Për këtë arsye, në 
dijeni të një vakumi të tillë në kulturën e re demokratike, vota është më e 
rëndësisshme se kurrë për të lejuar hapësirën e krijimit të mekanizmave që nxisin 
takime konsultuese dhe ballafaquese në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike.
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HISTORIK I VOTIMIT NË SHQIPËRI

FILLESAT E PARLAMENTARIZMIT NË SHQIPËRI. 

Parlamentarizmi në Shqipëri ka histori relativisht të shkurtër dhe të lidhur ngushtë me 
evolucionin e shtetit shqiptar. Historia e parlamentarizmit të Shqipërisë ka kaluar në 
disa periudha shumë të rëndësishme të cilat karakterizohen me veçori të lidhura me 
sistemin politik. 

Institucioni i parlamentarizmit në Shqipëri i ka fillimet e tij prej Ditës së Pavarësisë, 
me mbledhjen e Kuvendit Kombëtar të Vlorës në vitin 1912, Kuvend i cili konkludoi në 
formimin e qeverisë së parë shqiptare. Në hapat e para të parlamentarizmit në 
Shqipëri përfaqësuesit e parë të vullnetit kombëtar janë zgjedhur pa u kryer votime 
të mirëfillta, por si figura me influencë në trevat të cilat përfaqësonin, të cilët kishin 
karakter përfaqësues dhe vullnet të mirë për të gjithë kombin, me qëllim për krijimin 
e një komiteti drejtues që të merrte në dorë qeverisjen e vendit dhe për të shmangur 
në këtë mënyrë copëtimin e tokave shqiptare nga fqinjët Ballkanikë. 

Pas Kuvendit Kombëtar të Vlorës, parlamentarizmi si institucion u sanksionua në të 
gjitha statutet që pasuan konsolidimin e shtetit shqiptar. Për herë të parë ai 
parashikohet në Statutin Organik të Shqipërisë, të hartuar nga Komisioni 
Ndërkombëtar i Kontrollit, më 1914. Sipas statutit, Asambleja Kombëtare, si organ 
legjislativ, përbëhej nga anëtarë të zgjedhur prej popullit, anëtarë të emëruar nga 
princi dhe anëtarë ex officio (gjithsej 36 anëtarë).
Pas shpalljes së pavarësisë vite të tjera të vështira do të vinin për Shqipërinë. 
Megjithëse Traktati i Londrës kishte përcaktuar kufijtë e Shqipërisë, dëshirat 
ekspansioniste të shteteve që donin të përfitonin më shumë territore ishin ende aktive 
duke ëndërruar përsëri ndarjen e saj. Në këto rrethana në vitin 1920 u mblodh 
Kongresi i Lushnjës.

Mbajtja e Kongresit të Lushnjës ka rol dhe peshë të madhe në jetën e 
parlamentarizmit dhe fillimin e demokracisë parlamentare në Shqipëri, pas 
përfundimit të Luftës se Parë Botërore, dhe njihet si një ngjarje e rëndësishme e 
historisë së kombit shqiptar. Kongresi i Lushnjës u mbajt prej 21-deri më 31 janar të 
vitit 1920, dhe gjatë punimeve të tij u miratua një akt kushtetues për pavarësinë e 
plotë të Shqipërisë. Gjatë ditëve të punimeve në të morën pjesë rreth 50 
përfaqësues nga pjesa më e madhe e krahinave të shtetit shqiptar. Kongresi i 
Lushnjës mori vendime të rëndësishme politike. Ai hodhi poshtë planet e Konfencës 
së Paqes në Paris dhe u shpreh për mbrojtjen me çdo kusht të tërësisë dhe të 
pavarësisë së plotë të shtetit shqiptar në kufijtë e vendosur nga Konferenca e 
Ambasadorëve në Londër në vitin 1913. Ai zgjodhi organet më të larta të shtetit 
shqiptar si Këshillin e Lartë të përbërë nga katër vetë, i cili do të kryente detyrën e 
kryetarit të shtetit deri sa të caktohej forma përfundimtare e regjimit. U krijua Këshilli 
Kombëtar i përbërë nga 37 përfaqësues, i cili do të kryente funksionet e parlamentit 
shqiptar. Kongresi i Lushnjës me shumicë votash rrëzoi Qeverinë e Durrësit dhe 
zgjodhi një qeveri të re kombëtare të drejtuar nga Sulejman Delvina.

Me mbledhjen e Kongresit të Lushnjës u dakordësua për herë të parë nevoja e 
organizimit të zgjedhjeve politike për të formuar një Parlament në mënyrë të 
ngjashme më të gjitha shtetet e kohës. Deri në atë moment përfaqësuesit në të gjitha 
organizimet me fokus zhvillimin kombëtar ishin zgjedhur në mënyrë spontane 
bazuar në ndikimin dhe influencën që kishin në vend.  
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Këshilli Kombëtar prej 35 anëtarësh i dalë nga Kongresi i Lushnjës vendosi se duhej 
të shpërndahej për t’i hapur rrugë zgjedhjeve të para të lira dhe demokratike dhe 
një parlamenti të zgjedhur nga populli.

Zgjedhjet u organizuan në bazë të një projektligj i cili ishte bërë gati dhe kishte 
parimisht miratimin informal të figurave kryesore të politikës por ende nuk ishte i 
miratuar. Këto zgjedhje kushtëzuan qeverinë e kohës të drejtuar nga Sulejman 
Delvina për të pranuar ose jo mbajtjen e zgjedhjeve me një ligj ende të pamiratuar 
duke e detyruar atë të jepte dorëheqjen. Nisën negociatat për kryeministrin e ri dhe 
brenda ditës iu dha votëbesimi Iljaz Vrionit i cili u miratua nga Këshilli i Lartë i Shtetit 
brenda pak ditësh, në dhjetor 1920, Ministria e Brendshme shpalli ligjin për zgjedhjet 
e reja, pa e kaluar atë në Këshillin Kombëtar. 

Parlamenti i dalë nga zgjedhjet e para kishte 78 deputetë, nga të cilët 77 zgjidheshin 
me votim të drejtpërdrejtë ndërsa një deputet caktohej nga Shoqëria Vatra në 
SHBA, si grupimi më i rëndësishëm i shqiptarëve jashtë vendit, e cila emëroi Fan 
Nolin.  Votimi kryhej në bazë prefekturash, çdo prefekturë kishte një numër të 
caktuar deputetësh. Kandidat për deputet mund të ishte çdo shtetas shqiptar, burrë 
ose grua, mbi 30 vjeç, i shkolluar dhe i cili nuk ishte i burgosur, ndërsa të drejtën e 
zgjedhjes, pra të votës, e kishin meshkujt mbi 20 vjeç.

Votimi nuk ishte i drejtëpërdrejtë për kandidatin, por për një përfaqësues, i cili duhej 
të ishte mbi 25 vjeç dhe i shkolluar. Në fazën e dytë, përfaqësuesit e zgjedhur nga 
komunitetet brenda prefekturës votonin për të zgjedhur deputetët e prefekturës me 
anë të votimit të fshehtë.

Votimi kryhej në ambjente publike si hotele ose bare ku përfaqësuesit votonin në 
mënyrë të fshehtë për deputetët e prefekturës. Votimi monitorohej nga trupi 
gjyqësor i prefekturës, media dhe vullnetarët amerikanë të Kryqit të Kuq.
I gjithë ky proces votimi zgjati përreth një muaj për zgjedhjen e 77 deputetëve të 
parë shqiptarë, pasi çdo prefekturë shpallte datën e saj për kryerjen e votimit. 
Ndalohej kandidimi për individët e dënuar për krime, forcave ushtarake, dhe të 
burgosurve. Nëpunësve të shtetit u ndalohej kandidimi nëse më parë nuk jepnin 
dorëheqjen, ndërkohë që u ndalohej me ligj ndërhyrja në procesin zgjedhor.
Ministri i Brendshëm, themeloi traditën e parë të mbarëvajtjes së procesit zgjedhor. 
Zyrat e prefekturave u kthyen në zyra informacioni që kishin detyrë të raportonin për 
çdo incident apo paqartësi. Forcat e xhandarmerisë u urdhëruan të qëndronin larg 
procesit zgjedhor dhe të përgjigjeshin për sigurinë vetëm nëse Prefekti kërkonte 
ndërhyrjen e tyre.

Për të garantuar zbatimin e këtyre urdhrave, u themelua Inspektorati i Zgjedhjeve. 
Zgjedhjet përfunduan në prill 1921 pas rreth 1 muaji procesi zgjedhor. Edhe në atë 
kohë nuk munguan denoncimet për blerje votash, kërcënimet me armë ndaj 
zgjedhësve apo ndikimi i administratës dhe forcave të xhandarmerisë.
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PARLAMENTI FIKTIV (1925-1939)

Më 21 janar 1925, Kuvendi e shpalli Shqipërinë Republikë. Pas shumë ndryshimeve 
kushtetuese dhe mospajtimeve në mes të partive politike të asaj kohe, kryetar i 
Republikës së Shqipërisë u emërua Ahmet Zogu. Ajo që e përcaktonte Shqipërinë si 
republikë edhe zyrtarisht tashmë, ishte Statuti Themeltar, por nuk mund të 
anashkalohet fakti se disa kompetenca që ju deleguan kryetarit të Shqipërisë, e 
bënin qeverisjen e vendit të anoj më tepër si republikë presidenciale. Me statut të ri, 
deputetëve u garantohej imuniteti i deputetëve. 

Dhoma e deputetëve që ishte kryesia, ishte e përbërë nga Kryetari dhe nënkryetari 
e që zgjidhej për cdo sesion deri te sesioni i ardhshëm. Komisionet e Dhomës së 
Deputetëve ishin gjithsej 9 dhe ishin kryesisht të fushës për burgjet, ekonomi, punëve 
të jashtme, drejtësi etj. Projektligjet e asaj kohe duhet të shqyrtoheshin në Dhomën e 
Deputetëve pastaj të kalonin ne Senat. 
Dhoma e Lartë ishte Senati dhe u krijua për herë të parë në histori të fillimit të 
parlamentarizmit në Shqipëri. Në kompetencat e kësaj dhome ishin kontrolli i 
Dhomës së Deputetëve, madje edhe kontrolli i veprimtarisë së Qeverisë në dallim 
prej kompetencave të dhomës së ulët. Statuti themeltar parashihte një procedurë e 
cila duhej ndjekur për mbledhjen e përbashkët të Dhomës së Deputetëve dhe 
Senatit. 

Në raport me legjislativin dhe dhomat përfaqësuese, Kryetari i Republikës kishte një 
pushtet ndjeshëm të pakufizuar, ai kryesonte qeverinë dhe kishte kapacitetin e 
kushtetuetshmërisë që të shpërndante atë në rast të votëbesimit.
Statuti Themeltar ishte i përbërë nga gjithsej 142 artikuj e të ndarë në katër kaptina. 
Pohimi se Shqipëria është Republikë parlamentare, ishte edhe në kapitullin e parë të 
statutit themeltar, por shumë prej teoricienëve të cilët janë marrë me studimin e 
kushtetuetshmërisë së Shqipërisë, kanë dalë me arsyetimin se gjatë asaj kohe, 
Shqipëria ishte e qeverisur me ngjashmëri të sistemit presidencial amerikan, dhe kjo 
vjen si rrjedhojë e Kryetarit të Shtetit i cili në kompetencë kishte që njëherësh të ishte 
edhe shef i Qeverisë apo, pushtetit ekzekutiv.

Rregullimi shtetëror i Shqipërisë në kohën e Ahmet Zogut, përmbante disa 
elemente:
E para, Statuti Themeltar i Republikës së Shqipërisë, riafirmonte parimin e 
sovranitetit popullor dhe parimin e ndarjes së pushtetit.
E dyta, në Shqipëri vendoset për herë të parë parlamenti i përbërë nga dy dhoma: 
Dhoma e deputetëve dhe Senati. Sipas këtij statuti, Kryetari i Republikës kishte 
kompetenca të gjera, në raport me institucionet shtetërore. Mandati i Kryetarit ishte 
shtatë vjet.

Në bazë të disa karakteristikave të sipërpërmendura mund të konkludojmë se kjo 
periudhë kohore në Shqipëri, është përshtatur me regjimin e përzier parlamentar- 
presidencial. Ahmet Zogu, si Kryetar i Shqipërisë, kishte ndikim politik mjaft të gjerë 
dhe mbante nën kontroll jo vetëm Qeverinë por edhe Parlamentin.
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Më vonë, si pakënaqësi e liderit për Shqipërinë si Republikë, më 1 shtator të vitit 1928, 
Shqipëria mori një drejtim tjetër në krye tashmë Mbretin Zog I, dhe qeverisja e tij u 
kthye në qeverisje Monarki Parlamentare. Me statutin e radhës të themeluar nga 
Asambleja Kombëtare, Shqipëria shpallet Mbretëri Demokratike Parlamentare dhe 
Trashëgimore. Me forcimin edhe më të madh të Mbretit, si në aspektin e 
kompetencave, ashtu edhe në atë të kushtetuetshmërisë, parlamenti kishte me tepër 
një rol formal të cilit nuk i njihej e drejta për nxjerrjen dhe vënien në fuqi të akteve të 
rëndësishme. Mbreti në këtë rast, kishte plotfuqinë që të shpërndante parlamentin, 
dhe sipas nenit 95 te statutit, ai mund ta bënte një gjë të tillë sa herë që e shihte të 
nevojshme. 

Kompetencë e parlamentit ishte miratimi i projektligjeve dhe normave të ndryshme 
të nxjerrura nga Mbreti Zog. Pavarësisht rolit formal të parlamentit, institucioni 
ligjvënës kreu një punë të shkëlqyer ku miratoi Kodin Civil, që hyri në fuqi më 1 prill të 
vitit 1929.
Karakteristikë e kësaj periudhe, ishte mospërfshirja e partive politike në skenën 
parlamentare e cila luan një rol të madh në qeverisje. Kjo karakteristikë, edhe pas 
zgjedhjeve shënoi mungesë pluralizmi politik, që ishte një realizim i synimeve 
monarkike të Mbretit Zog për përqëndrimin e pushtetit duke mos pasur mundësi 
konkurrence në jetën parlamentare.

Pas gjithë etapave të kaluara deri në këtë kohë, arsyeja kryesore pse kjo periudhë 
konsiderohet nga një parlamentarizëm fiktiv është mungesa e pluralizmit partiak e 
politik në skenën politike, e cila vetëm formalisht funksiononte në baza demokratike. 

DIKTATURA E PROLETARIATIT NË SHQIPËRI DHE ZHDUKJA FAKTIKE E 
PARLAMENTARIZMIT (1945-1990)
 
Pas Luftës së Dytë Botërore, Shqipëria pësoi një humbje de facto të 
parlamentarizmit dhe mungesë totale të lirisë së zgjedhjes në raport me sistemin e 
saj qeverisës.
Me përfundimin e Luftës së Dytë Botërore, Shqipëria mbajti zgjedhje në datën 2 
Dhjetor 1945. Në zgjedhje konkurronin 106 kandidatë për deputetë të gjithë në emër 
të Frontit Demokratik. Votimi u krye me një kandidat të vetëm, ku zgjedhësit kishin të 
drejtën të votonin pro ose kundër, ku kandidati mbulonte një zonë të caktuar në një 
lloj votimi mazhoritar.

Për shkak se pjesa më e madhe e popullsisë ishte analfabete dhe e kishte të 
pamundur të votonte më anë të fletës, zgjidhja e gjetur ishte përdorimi zarave 
metalik. Secilit zgjedhës i jepej një zar dhe ai duhet të vendoste grushtin e mbyllur 
njëherë në kutinë kundër dhe njëherë në kutinë pro kandidatit. Në parim ky sistem 
mundësonte zgjedhje të fshehta për sa kohë votuesi mund të lëshonte zarin në cilën 
kuti të donte, por raportime të ndërkombëtarëve flisnin se kutitë e votës kundër bënin 
zhurmë në momentin e lëshimit të zarit duke informuar vëzhguesit kur dikush votonte 
kundër.
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Një nga elementët e veçantë të zgjedhjeve të 2 dhjetorit 1945 ishte votimi dhe 
zgjedhje për herë të parë të grave. Shqipëria është nga vendet e pakta në të cilën e 
drejta e votës për gratë ka ardhur pa një lëvizje të gruas por si një lëvizje natyrale, 
pasi gratë dhe vajzat ishin përfshirë masivisht gjatë luftës.

Në këto zgjedhje Enver Hoxha mori numrin më të madh të votave kundër, ku nga 
17.564 zgjedhës të zonës në Tiranë, 2.151 votuan kundër tij një vit mbas çlirimit të 
vendit. Si në rastin e ligjit të parë elektoral në Kongresin e Lushnjës, edhe projektligji 
elektoral i zgjedhjeve të pas luftës u miratua nga Këshilli Antifashist 
Nacional-Çlirimtar (KANÇ) i cili nuk ishtë një organ i zgjedhur. Ligji elektoral ‘de 
facto’ ishte vetëm për kandidatët e Frontit dhe nuk linte asnjë shteg për opozitë. 
Ndonëse ligji elektoral nuk e ndalonte kandidimin e deputetëve të pavarur, kjo gjë 
pothuaj ishte e pamundur. Kështu avokati i njohur Koço Dilo që tentoi të dilte si i tillë, 
pas një presioni dhe kërcënimesh që ju bënë nga ana e Sigurimit dhe njerëzve të 
Frontit, u detyrua të jepte dorheqjen. Në qytetin e Shkodrës një grup të rinjsh 
gjimnazistë dhe seminaristë të kolegjit françeskan krijuan grupimin antikomunist 
"Bashkimi Shqiptar" të cilët shpërndanin trakte me përmbajtje antikomuniste. 
Pjestarët e këtij grupi u arrestuan pothuaj të gjithë pak ditë para zgjedhjeve dhe 5 
prej tyre u pushkatuan.

Sistemi i votimit me votë pro ose kundër qëndroi i pandryshuar deri në zgjedhjet e 
vitit 1991. Kushtetuta e vitit 1976 hoqi edhe lejimin formal për kandidatë të pavarur 
duke sanksionuar se Partia e Punës ishte subjekti i vetëm elektoral. Pjesëmarrja në 
zgjedhjet e para ishtë afërsisht 90%, nga të cilat 93% ishin vota në favor të 
kandidatëve të Frontit Demokratik. Në vitet pasuese numri i atyre që nuk votonin 
ishte më pak se 10, dhe thuajse askush nuk votonte kundër. Zgjedhjet e datës 2 
Dhjetor 1945 ishin zgjedhjet e fundit të monitoruara nga një trup i huaj deri në fund të 
regjimit komunist.

PLURALIZMI NË SHQIPËRI DHE RINGJALLJA E PARLAMENTARIZMIT

Që nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, historia ka dëshmuar se pavarësisht 
përpjekjeve të grupimeve intelektuale me frymë kombëtare parlamentarizmi nuk 
mundi të ngrinte themele të shëndosha në Shqipëri. Shkak për këtë dukuri janë një 
numër elementësh duke përfshirë ekonominë e dobët, analfabetizmi në një shkallë 
të gjerë në shoqëri, mos zbatimi i rregullt i ligjit, marrja e pushtetit me dhunë, dhe 
deri te mungesa e demokracisë së përftuar nga vota e lirë e qytetarit. 

Ndryshimet e vitit 1990 sollën lejimin e partive politike të cilat do konkurronin me 
Partinë e Punës, ku partia e parë e regjistruar ishte Partia Demokratike, e pasuar nga 
Partia Republikane, ajo Social Demokrate dhe me rradhë. Partitë e reja u përballën 
më një sfidë fillestare të ndryshimit të datës së zgjedhjeve, kur më parë ishte 
paracaktuar data 10 shkurt, e cila ishte më pak se dy muaj kohë nga krijimi i tyre.
 
Në një kompromis, u lejua një shtyrje e datës së mbajtjes së zgjedhjeve deri në 31 
Mars, në mënyrë që të përgatitej siç duhej fushata elektorale. Numri i Parlamentit në 
vitin 1991 ishte rritur deri në 250 deputet, të cilët u zvogëluan në 140 në zgjedhjet 
pasuese të parakohshme të vitit 1992. Ky numër qëndroi konstant duke përjashtuar 
një rast të vetëm në zgjedhjet e mbajtura në vitin 1997 ku Parlamenti përbëhej nga 
155 deputetë.
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Në Shqipëri janë mbajtur 17 zgjedhje vendore dhe të përgjithshme në 29 vite dhe 
është ndërhyrë në legjislacionin zgjedhor 12 herë. Ky volum ndërhyrjesh sipas 
studiuesve, tregon se zgjedhjet ende kanë mjaft problematika dhe dukuri negative. 
Shqipëria ka ndjekur një seri modelesh të ndryshme të organizimit të sistemit 
zgjedhor, ku fillimisht secili kandidat ishte në një zonë të caktuar zgjedhore në 
përballje të drejtëpërdrejtë me kandidatët e tjerë, i quajtur sistem mazhoritar. Më 
pas u zbatua një sistem i përzier, ku 100 nga kandidatët përzgjidheshin 
drejtpërdrejtë nga zonat elektorale dhe 40 deputetë zgjidheshin nga një listë 
proporionale kombëtare.

Sistemi duket se ndryshoi plotësisht në vitin 2008, ku një seri ndryshimesh 
Kushtetuese bëri që Shqipëria të ndiqte një sistem proporcional rajonal, ku 
kandidatët ishin të ndarë në qarqe dhe përzgjidheshin nga një listë e parapërgatitur, 
në raport me numrin e votave të cilat merrte partia e tyre.

SISTEMI AKTUAL ZGJEDHOR 

Sistemi elektoral ka të bëjë me një sërë aspektesh të ligjit elektoral ku përfshihen: 
a) struktura e fletës së votimit e cila përcakton dhe mënyrën sesi votuesit mund të 
shprehin preferencat e tyre, 
b) pragu elektoral apo thënë ndryshe numri minimal i votave që i nevojiten një partie 
për t’u përfaqësuar në parlament, 
c) formula elektorale që përcakton mënyrën sesi votat përkthehen në mandate, dhe 
d) madhësia e zonës së votimit që ka të bëjë me numrin e mandateve që dalin nga 
një zonë votimi.

Ai që është tipari më i dukshëm i sistemeve elektorale të zbatuara në Shqipëri këta 
30 vjet është dinamika dhe ndryshimi sistematik i tyre. Në çdo palë zgjedhje në 
Shqipëri janë zbatuar sisteme elektorale të ndryshme apo të ngjashëm me 
modifikimet përkatëse brenda formulave zgjedhore. Gjatë këtyre viteve 
post-periudhës komuniste në Shqipëri është aplikuar sistem mazhoritar me dy 
raunde, sistem miks të varur, sistem miks të pavarur, sistem proporcional rajonal, 
sistem miks ku dimensioni mazhoritar përcaktohet nga modeli mazhoritar me dy 
raunde në disa raste apo me shumicë minimale siç është rasti i zgjedhjeve të 
përgjithshme të vitit 2005. 

Po ashtu në zgjedhje të ndryshme kemi aplikuar dhe numër të ndryshëm deputetësh 
në parlament, 250 në 1991, 140 në 1992 dhe në 1996, 155 në 1997, dhe 140 pas vitit 
1998 me miratimin e Kushtetutës së Shqipërisë.
Vihet re si tendencë ndër vite se ka një zhvendosje në kuadrin e familjeve të 
sistemeve elektorale nga ato tipike mazhoritare drejt atyre më proporcionale. 
Ndryshimi kaq i shpeshtë i sistemit ka ofruar produkte politike të ndryshme të cilat 
rrezatohen në gjithë sistemin politik, dhe në modelin e demokracisë që zbaton 
Shqipëria. 

Sisteme të ndryshme elektorale na kanë dhënë mundësi të eksperimentojmë me 
modele të ndryshme opozicioni dhe mazhorancash nga ato më të fuqishmet deri tek 
ato më të brishtat dhe të kushtëzuara. Aktualisht në Shqipëri aplikohet sistemi 
zgjedhor proporcional rajonal. 
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PARASHIKIMET KUSHTETUESE  

Organet përfaqësuese zgjidhen me votim të lirë, të përgjithshëm të barabartë, të 
drejtpërdrejtë dhe të fshehtë.  
Kuvendi Popullor përbëhet nga 250 deputetë. Ai zgjidhet për një kohë prej katër 
vjetësh. 

KUSHTETUTA E RSH (1998-2008) 
Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, ku 100 deputetë zgjidhen drejtpërdrejtë në 
zona një-emërore me numër të përafërt zgjedhësish. 40 deputetë zgjidhen nga 
listat shumëemërore të partive dhe/ose koalicioneve të partive sipas renditjes në to. 
Numri i përgjithshëm i deputetëve të çdo partie dhe/ose koalicioni partish 
përcaktohet në raport sa më të afërt me votat e vlefshme të marra prej tyre në të 
gjithë vendin në raundin e parë të zgjedhjeve. 
Partitë që marrin më pak se 2.5 për qind dhe koalicionet e partive që marrin më pak 
se 4 për qind të votave të vlefshme në të gjithë vendin në raundin e parë të 
zgjedhjeve, nuk përfitojnë nga listat shumëemërore përkatëse. 

KUSHTETUTA E RSH (2008-2020) 
Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, të zgjedhur me sistem proporcional me zona 
zgjedhore shumëemërore. Zona zgjedhore shumëemërore përputhet me ndarjen 
administrative të një prej niveleve të organizimit administrativo-territorial. 
Kriteret dhe rregullat për zbatimin e sistemit zgjedhor proporcional, për caktimin e 
zonave zgjedhore dhe për numrin e mandateve për secilën zonë përcaktohen në 
ligjin për zgjedhjet. 

KUSHTETUTA E RSH (2020) 
Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, të zgjedhur sipas një sistemi zgjedhjesh 
proporcional me konkurrim rajonal dhe prag kombëtar.
Në shpërndarjen e mandateve marrin pjesë subjektet zgjedhore që arrijnë pragun 
kombëtar. 

Zgjedhësit gëzojnë të drejtën për të dhënë votë parapëlqyese për kandidatët e 
listave shumëemërore. Kriteret dhe rregullat për zbatimin e sistemit zgjedhor, për 
caktimin e zonave zgjedhore, pragun kombëtar, numrin e mandateve për secilën 
zonë, shpërndarjen e mandateve dhe masën e shtrirjes së votimit parapëlqyes 
përcaktohen në ligjin për zgjedhjet. 
Ligji për zgjedhjet garanton që votimit parapëlqyes t’i nënshtrohen jo më pak se dy 
të tretat e listës shumëemërore dhe të sigurojë përfaqësim gjinor. 

SISTEMI ZGJEDHOR PROPORCIONAL RAJONAL
Sistemi zgjedhor i zbatuar në Shqipëri është i përcaktuar në Kushtetutë, ku ndryshimi 
i sistemit kërkon domosdoshmërisht një ndryshim të Kushtetutës. Sistemi aktual 
emërtohet proporcional rajonal për shkak se votimi është i ndarë në bazë të 
rajoneve, që në rastin tonë janë qarqet, dhe mandatet për partitë ndahen në 
proporcion me votat e marra.
Në vitin 2021 të 140 anëtarët e Kuvendit do të zgjidhen për një mandat katër-vjeçar 
përmes një sistemi të përfaqësimit proporcional rajonal të modifikuar së fundmi në 
kuadrin e një marrëveshjeje politike të arritur në qershor të vitit 2020, e cila u pasua 
me reformën zgjedhore, ku zgjedhësit mund të votojnë për kandidatët e tyre të 
preferuar në të 12 qarqet nga listat shumë-emërore të kandidatëve. 
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Për t'u kualifikuar për marrjen e një mandati në parlament, kandidatët në këto 
zgjedhje duhet të kalojnë pragun prej një përqind në shkallë vendi. 

Ndarja e popullsisë në qarqe ka ndryshime të mëdha të cilat prodhojnë edhe 
mandate të ndryshme nga njëri qark në tjetrin, ku Kukësi i cili është qarku më i vogël 
prodhon 3 mandate deputeti ndërsa Tirana që është qarku me numrin më të lartë të 
popullsisë prodhon 36 mandate.

Sistemi proporcional lejon që vota e dhënë për një subjekt politik të mos llogaritet 
edhe nëse partia nuk fiton shumicën, në ndryshim nga sistemi mazhoritar, ku nëse një 
kandidat nuk fiton, të gjitha votat e mbledhura për të shkojnë dëm. Disavantazhi i 
këtij sistemi është një shkëputje e kandidatit nga votuesi, duke qenë se votat për një 
kandidatë mund të vijnë nga i gjithë qarku.
Risia e zgjedhjeve të vitit 2021 është shtimi i “votës parapëlqyese” për kandidatin. 
Votimi parapëlqyes, është mundësia që i jepet votuesit, që brenda qarkut të tij, 
mbas zgjedhjes së partisë, të zgjedhë edhe njërin nga kandidatët e zgjedhur nga 
partia. Kjo votë parapëlqyese mundëson që një kandidat të mund të ndryshojë 
renditjen e paracaktuar nga lista origjinale e përgatitur nga partia. 

KANDIDATET/PARTITË

Rreth 21% e emrave në listat e deputetëve në zgjedhjet e përgjithshme të 2021 janë 
emra të rinj, në krahasim me deputetën që fituan zgjedhjet e kaluara parlamentare, 
ato të vitit 2017. Në lista nuk janë përfshirë personalitete të njohura politike.
Një pjesë e tyre u larguan nga konkurrimi me deklarata publike "për t'u lënë vendin 
të kandidatëve të rinj”, të tjerë u lanë jashtë nga strukturat përzgjedhëse të partive 
duke përfshirë edhe ish-ministra. Jashtë konkurrimit janë lënë edhe politikanë 
historikë të cilët identifikoheshin me parlamentin më shumë se sa me profesionin të 
cilin ushtronin përpara përfshirjes së tyre në politikë.

Partitë kanë përdorur taktika të ndryshme lidhur me vendosjen e kandidatëve në atë 
pjesë të listës, që konsiderohet si "zonë e sigurtë” për të dalë fitues dhe pjesës, ku 
fitorja është e rrezikuar.  Ndryshimet në Kodin Elektoral, të kryera në kuadër të 
reformës zgjedhore u japin shanse për të fituar edhe atyre që janë vendosur në 
pjesën e fundit të konsideruar të pasigurtë të listës. Krerët e partive mund të garojnë 
në deri katër qarqe, ndërsa të gjithë kandidatët e tjerë mund të garojnë vetëm në një 
qark. 

Tjetër risi e sistemit zgjedhor është ndalimi i koalicioneve mes partive si lista të 
ndara. Sistemi i ri detyron se kur disa parti duan të konkurrojnë në një koalicion ato 
duhet të marrin pjesë me një listë të përbashkët. Vota preferenciale mundëson 
zgjedhësit e secilës parti të koalicionit të përzgjedhin kandidatin e partisë së 
koalicionit, duke ndikuar në shpërndarjen e mandateve brenda grupit të partive. Për 
shkak të kufizimit të pragut, ndikimi i votës preferenciale mund të mos jetë i madh 
mjaftueshëm për të ridimensionuar pozicionin e aleatit në listë.
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LISTAT E HAPURA

Ndryshimi i Kushtetutës në Korrikun e vitit 2020 zgjoi debat të rëndësishëm publik në 
lidhje me listat e deputetëve dhe hartimin e listave. Anëtarët e opozitës jashtë 
parlamentare kundërshtuan vendimin, ndërsa partitë që mbetën në Parlament 
mbështetën reformën.

Nëse një kandidat arrin të marrë si individë mbi 10 mijë vota parapëlqyese apo mbi 
mesataren e votave me të cilat partia ka marrë një deputet ata mund të ngjiten në 
krye të listave dhe të jenë në parlamentin e ri. Për të ilustruar këtë me një shembull, 
nëse në një qark me 10 deputetë, njëra nga partitë arrin të mbledhi 45 mijë vota, dhe 
me këto vota arrin të marrë 5 deputet, një nga kandidatët e renditur 6-10 në listën e 
dorëzuar nga partia do duhet të marri mbi 9000 vota parapëlqyese që të arrijë të 
zgjidhet deputet. Nëse në të njëjtin skenar, partia merr vetem 4 mandate me 45 mijë 
vota, dhe mesatarja do ishte 11250 vota për një mandat, kandidatët e renditur më 
poshtë në listë duhet të kalojnë vetëm 10 mijë vota në mënyrë që ata të konsiderohen 
në renditje. 

Sipas këtij parimi, votuesit do të votojnë për partinë dhe kandidatët që ata duan të 
fitojnë vende. Në fund të votimit, kandidatët për secilën parti renditen sipas numrit të 
votave që kanë marrë.

BARAZIA GJINORE

Kuotat gjinore u prezantuan për herë të parë në Shqipëri në vitin 2008, ku Kodi i ri 
Zgjedhor përcaktonte se 30% e listës duhej të përbëhej nga gjinia më pak e 
përfaqësuar. Kjo kuotë rriti përfaqësimin e grave në parlament, por nuk arriti as 
gjysmën e kuotës së kërkuar pasi një pjesë e madhe e grave në listë ishin në pjesën 
fundore të saj duke pamundësuar zgjedhjen e tyre. Ligji fillestar kishte vetëm 
sanksione financiare se ai përket moszbatimit të kuotës, duke bërë që shpesh herë 
partitë të pranonin të paguanin gjobën dhe të mos e zbatonin kuotën.

Për këto zgjedhje të dyja palët janë dakord që minimumi 30% e listave të 
kandidatëve për çdo zonë zgjedhore t’i përkasin gjinisë femërore. Ku OSBE/ODIHR 
ka rekomanduar që kuota 30% t’i referohet përbërjes së Kuvendit, jo thjesht listës së 
kandidatëve, duke evituar që gratë dhe vajzat të përfundojnë në fund të listave.
Për të adresuar këtë shqetësim, u propozua që për çdo zonë zgjedhore, jo më pak 
se një në çdo tre emra të njëpasnjëshëm, duhet t’i përkasë secilës gjini. Palët u ndan 
edhe te sanksionet ku tashmë mos respektimi i kuotës gjinore do të sillte refuzimin e 
listës shumëemërore nga KQZ.

Për të respektuar një në tre emra të njëpasnjëshëm, është vendosur edhe që listat 
emërore të propozuara nga partitë duhet të jenë të plotëpjestueshme me 3, duke 
prodhuar një numër prej 153 kandidatësh nga secila parti për 140 mandate të 
mundshme.
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DEKRIMINALIZIMI

Në vitin 2015 Shqipëria nën presionin e ndërkombëtarëve, miratoi Ligjin për 
Garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë 
funksione publike” i njohur si ligji i “dekriminalizimit”. Kjo nisëm erdhi si nevojë për të 
penguar pjesëmarrjen në Parlament të eksponentëve me të shkuar kriminale. 
Ligji i dekriminalizimit u mendua se do ishte i përkohshëm kur u miratua, dhe se do 
prekte vetëm personat që përbënin problem në atë kohë në vendimmarrjen 
kryesore politike në Shqipëri, por sot ai vazhdon të jetë i nevojshëm, një dëshmi që 
sipas kritikëve lidhet me mungesën e vullnetit politik.

Deri tani janë larguar si subjekt i ligjit të dekriminalizimit, 9 deputetë, ndërsa 3 kanë 
dhënë dorëheqje si pasojë e presionit të lartë publik. Në zgjedhjet e kaluara 57 
kandidatë për deputetë u larguan me vendim KQZ. Ligji ishte dhe vazhdon të jetë i 
domosdoshëm pasi shërben si një barrierë e mirë.
Ligji ka parashikuar faza verifikimi intensive, bëhet fjalë për mijëra kandidatë, për 
një periudhë të shkurtër kohe. Është e pamundur që struktura e prokuorisë dhe KQZ, 
dhe strukturat e tjera ta arrijnë këtë në kohë edhe duke patur staf me të lartë për 
shkak se Kodi Zgjedhor parashikon afate të shkurtra.

Verifikimi i funksionarëve publik ndodh në çdo kohë, edhe pasi ai e ka lënë detyrën, 
por kur ndaj tij ka një indicie, ose kur ka deklaruar në formulariun e dekriminalizimit 
të dhëna që ngrenë dyshime për pastërtinë e figurës, KQZ ose institucione të tjera 
pjesë e ligjit i kërkojnë prokurorisë verfikim të thelluar.
Debati sot mbetet i hapur mbi mundësinë që individë me rekorde kriminale kryesisht 
jashtë vendit, nuk i pengon dot as partia dhe as ligji për të kandiduar. 
Ligji u ka dhënë të drejtën dhe partive politike të bëjnë një verifikim paraprak, para 
se të sjellin kandidatët. Nëse do të ishte bërë një filtër nga partitë politike para 
depozitimit, volumi i punës mund të ishte më i vogël. 

Aktualiteti Politik parazgjedhor (Prill 2021)

Reforma Zgjedhore: Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian vazhdojnë të 
mbështesin proçesin e reformës në Shqipëri përmes CoE/EU Horizontal Facility II, 
veprimtaria kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri (HF-AEC-AL).Miratimi i reformës 
zgjedhore dhe ndryshimet në financimin e partive politike dhe fushatës zgjedhore 
është një nga kushtet kryesore të përcaktuara nga Këshilli Evropian për të hapur 
rrugën e Shqipërisë drejt fillimit të negociatave për pranimin në Bashkimin Evropian. 
Veprimtaria kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri do të vazhdojë të mbështesë më tej 
procesin e reformës në fushën e financimit të partive politike përmes ndihmës për 
Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore dhe Komisionin Qendror të 
Zgjedhjeve.

12



Rinia: Midis njerëzve që i konsiderojnë të dy liderët politikë të papërshtatshëm 
(27.95% e të anketuarve), bie në sy se grupmosha 18-24 vjeç, e cila gjithashtu 
përmban kategorinë e votuesve të parë e më të madhe në këto zgjedhje 
parlamentare. Kjo grupmoshë ka përqindjen më të lartë të refuzimit ndaj dy 
drejtuesve (43.9%), e ndjekur nga grupmosha 35-44 vjeç (31.7%).
Të pyetur për partinë më të përshtatshme sipas tyre për të qeverisur vendin, 
shumica u përgjigjën për PS (46.4%), me një rritje prej 1.7% krahasuar me sondazhin 
e parë më 21 janar, ndërsa për PD u përgjigjën pothuajse njësoj si në sondazhi i parë 
(30.1%) - me një rritje prej vetëm 0.1%.
Në këtë pyetje, bie në sy ulja e LSI në 7.2% (-4.1% nga 11.3% që ishte) dhe rritja e 
PDIU në 2.8% (+ 1.3% nga 1.5% që është).

ExitPolls: Ndërkohë së fundmi në kuadër të projektit Rinia dhe Zgjedhjet 2021, mbi 
300 të rinjtë e përzgjedhur nga Kongresi Rinor Kombëtar do të angazhohen për të 
kryer sondazhe në të gjithë Shqipërinë gjatë ditës së zgjedhjeve të cilat do të 
raportohen drejtë MRB dhe EuroNews Albania.

13



CFARË DUHET TË DINI?

Siç u shpjegua edhe me sipër, këto zgjedhje kanë risinë se për herë të parë votuesi 
përveç partisë, do ketë të drejtën të zgjedhë edhe kandidatin e parapëlqyer. Kjo ka 
sjell një debat midis palëve se si duhet të jetë formati i fletës së votimit në mënyrë që 
të mundësojë këtë votim nga ana e qytetarëve.
Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi që fleta e votimit të ishte me emra, por 
një nga partitë e ankimoi si vendimmarrje duke argumentuar që një flet me emra dhe 
jo me numra do prodhojë një fletë votimi shumë të madhe e cila do vështirësojë dhe 
ngadalësojë procesin e numërimit, ankim i cili u pranua dhe u la në fuqi nga Kolegji 
Zgjedhor.

Kjo ka sjellë që të gjithë kandidatët bëjnë reklamën e tyre për numrat, të cilat 
zgjedhësit do duhet ti dinë në mënyrë që të mund të votojnë për kandidatin e tyre të 
preferuar. Pra numri është ai që të identifikon, kjo bëhet që zgjedhësit të krijojë 
lehtësira, sepse numri gjendet më kollaj, për arsye se për të votuar janë shtresa të 
ndryshme të qytetarëve që duan ta kenë procesin sa më të lehtë. 
Një votues mund të zgjedhë partinë politike ose koalicionin dhe vetëm një kandidat 
të kësaj partie ose të këtij koalicioni. Në çdo rast, zgjedhja e kandidatit duhet të jetë 
brenda partisë. Votuesi ka të drejtë të zgjedhë vetëm partinë apo koalicionin, nëse 
nuk preferon një kandidat. Pra, nëse ai zgjedh vetëm partinë dhe koalicionin, fleta e 
votimit është e vlefshme. 

Është e vlefshme fleta e votimit edhe nëse zgjidhet vetëm një kandidat, edhe pse nuk 
e ke zgjedhur partinë apo koalicionin. Pra, edhe nëse ti zgjedh vetëm kandidatin dhe 
nuk do t’i japësh votën partisë, kjo është e vlefshme. Numërohet si votë për 
kandidatin, por edhe si votë për partinë apo koalicionin, të cilin i përket ky kandidat. 
Në çdo qendër votimi do të vendosen postera të mëdhenj me numrin e kandidatëve. 
Po ashtu, brenda dhomës së fshehtë do të ketë fletëpalosje, ku votuesi të orientohet 
më lehtë. Kjo do të thotë që votuesit duhet të kenë të qartë numrin e kandidatit apo 
partisë dhe koalicionit që duan të zgjedhin. Në rast se ndonjë votues do të 
konfuzohet të konsultohet me fletëpalosjen për të arritur dhe të gjejë kandidatin e 
duhur.

IDENTIFIKIMI BIOMETRIK

Kartat dhe pasaportat tona janë të pajisura me një çip i cili përmban ndër të tjera 
dhe të dhëna biometrike si gjurmët tona të gishtërinjve. Duke filluar nga zgjedhjet e 
vitit 2021 komisionet e qendrave të votimit do jenë të pajisur me makineri për të 
lexuar pikërisht këto të dhëna biometrike të identifikimit. Pajisjet në qendrat e votimit 
do bëjnë të mundur që anëtarët e komisionit të verifikojnë se një votues është vërtet 
mbajtësi i një dokumenti identifikimi me anë të verifikimit të shenjës së tij të gishtit.
Ndërkohë një numri të madh qytetarësh u skadojnë kartat e identitetit pikërisht në 
këtë stinë. Kjo bënë që vërtetimi elektronik i votuesve në zgjedhjet parlamentare të 
25 prillit pritet të jetë një sfidë që do përballet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të 
shmangur manipulimin e procesit zgjedhor përmes votimit të shumëfishtë.
Pajisja e re zbulon menjëherë kartat e falsifikuara të identitetit, dhe lexon normalisht 
të dhënat në pasaportat dhe kartat e identitetit që janë të vlefshme deri më 25 prill. 
Por një tjetër sfidë në mbarëvajtjen elektronike të procesit është nevoja urgjente për 
t’u pajisur me karta të reja identiteti dhe pasaporta të reja ata qytetarë që u ka 
mbaruar afati i vlefshmërisë së tyre deri në datën e zgjedhjeve. Bëhet fjalë për 
prodhimin e mbi 832 mijë karta të reja identiteti, ose gati 1/ 3 votuesve.
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NUMËRIMI

Numërimi i votave është një nga fazat më të rëndësishme në procesin e zgjedhjeve. 
Dështimi për të përfunduar numërimin dhe transmetimin e rezultateve në mënyrë të 
shpejtë, transparent dhe të saktë mund të pengojë besimin publik të zgjedhjeve dhe 
do të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë në pranimin e rezultateve përfundimtare 
nga kandidatët dhe partitë politike. Shpeshherë, rëndësia e planifikimit, trajnimit të 
hollësishëm dhe e organizimit lihet anash, ose konsiderohet të jetë me rëndësi të 
dorës së dytë.

Lloji i sistemit elektoral i përdorur do të përcaktojë disa nga mënyrat specifike të 
nevojshme për të përfunduar me sukses numërimin e votave në zgjedhje. Mirëpo, 
disa parime të përgjithshme vlejnë për të gjitha sistemet elektorale.
Procedurat e numërimit duhet të marrin parasysh burimet në dispozicion, siç janë 
stafi, lokalet, transporti, komunikimemt dhe pajisjet ku duhet të gjendet një ekuilibër 
midis integritetit, saktësisë dhe shpejtësisë. Sa më shumë kontrollime dhe brazime të 
ketë, procesi do të jetë më i ngadalshëm dhe sa më shpejt që të shpallen rezultatet, 
aq më shumë mund të ketë kompromis për saktësi. 

Numërimi është një ndër fushat kyçe ku mund të paraqiten raste të falsifikimit. Për ta 
minimizuar mundësinë e mashtrimit, numërimi i votave duhet të jetë përgjegjësi e një 
organi të pavarur të menaxhmentit elektoral. Në këtë proces mund të krijohen 
mekanizma të mbikëqyrjes. Duhet të ketë kontrollime, ekuilibrime dhe paraqitje të 
revizionit gjatë këtij procesi, si dhe procese të përcaktuara qartë për parashtresa 
dhe ankesa.

Në Shqipëri numërimi zgjat me ditë, e me raste, me javë. Votat numërohen në 90 
qendra të quajtura Komisionet Zonale të Administrimit Zgjedhor, (KZAZ) në të cilat 
krijohen disa grupe numërimi për të numëruar zakonisht rreth 1.6 milionë vota të 
hedhura në mbi 5,500 qendra votimi. Duke qenë se kutitë e votimit duhet fillimisht të 
transferohen nga qendrat e votimit për në KZAZ, nis procesi i numërimit të votave 
me vonesë.
Shqipëria i ka numëruar votat nga viti 1991 deri në vitin 2001 në qendrat e votimit, 
duke mundësuar që vota të numërohej shpejtë dhe rezultati të ishte i menjëhershëm. 
Por në zgjedhjet e vitit 1996 dhe në veçanti, në ato të vitit 2001, pati akuza për 
manipulim të rezultatit zgjedhor në qendrat e votimit. 
Rrjedhimisht dy partitë kryesore arritën një marrëveshje në vitin 2003 e cila rregulloi 
edhe dy aspekte të procesit të administrimit zgjedhor. Sistemi i zgjedhur ishte ai i 
kontrollit të ndërsjellët, njohur në gjuhën e gazetarëve si sistemi “hajduti ruan 
hajdutin” ku grupet e numërimit përbëhen nga katër anëtarë, dy nga maxhoranca 
dhe dy nga opozita. Që nga ajo kohë, numërimi u krye në KZAZ duke vonuar 
procesin e numërimit, dhe sjellin zvarritje të procesit. 

Por fakti që grupet e numërimit janë të balancuara, i jep mundësi palëve të zvarrisin 
procesin e numërimit në disa zona në pritje për të mësuar rezultatet e zonave të 
tjera. Kulmi në këtë proces zvarritjeje të ndërsjelltë duket se u shënua në zgjedhjet e 
vitit 2011 për pushtetin vendor në Tiranë, por numërimi zgjati disa javë, ku votimi në 
KZAZ 35 në Shkollën Vasil Shanto u kthye në një sheshbetejë militantësh.
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Dhe kur vjen puna për pyetjen se sa realisht e kanë zgjidhur problemin e vjedhjes së 
votave dhe manipulimit të numërimit të votave sistemi i vitit 2003 në dëm të 
vonesave të nxjerrjen e rezultatit, nuk është lehtë të thuash se ka ndodhur ndonjë 
zhvillim pozitiv. Në veçanti, partitë e vogla mbetën të papërfaqësuara në sistemin 
“hajduti-ruan-hajdutin” dhe supozohet se u vodhën rregullisht nga partitë e 
përfaqësuara në grupet e numërimit. Kjo ka bërë që në politikën shqiptare, disa nga 
debatet më të ashpra janë lidhur me çështjen e përbërjes së grupeve të numërimit 
më shumë se sa me çfarëdolloj sistemi apo platforme qeverisëse.

Një kthim te sistemi i mëparshëm i numërimit të votave në qendrat e votimit duket se 
është i paimagjinueshëm sot. Pandëshkueshmëria në krimet elektorale duket se 
është përshkallëzuar që nga viti 2001 në vend që të pakësohej. Në këto kushte, vijimi 
i numërimit të ngadaltë në qendrat zonale të administrimit zgjedhor është i 
destinuar të vijojë.
Partive politike dhe mediave duhet t’u jepet mundësia të publikojnë rezultatet 
jozyrtare, por përgjegjësia dhe autoriteti për të shpallur rezultatet zyrtare të 
zgjedhjeve duhet të mbeten të organit të menaxhmentit të zgjedhjeve.

FITUESI

Në përfundim të procesit të numërimit KQZ kryen verifikimin e të gjitha 
procesverbaleve të sjella nga KZAZ-t dhe mbas rakordimit të shifrave, shpall 
rezultatet përfundimtare dhe përllogarit shpërndarjen e mandateve. Nga momenti 
që KQZ shpall deputetët fitues, personat e zgjedhur konsiderohen se kanë marr 
mandatin, dhe fillojnë ta ushtrojnë atë në momentin e bërjes së betimit në seancën e 
parë të Kuvendit.

Me shpërndarjen e mandateve përcaktohet edhe fituesi i zgjedhjeve, ku partia ose 
koalicioni që ka marr më shumë mandate është fituesi i zgjedhjeve. Sipas nenit 96 të 
Kushtetutës, është Presidenti ai i cili i jep të drejtën partisë që ka fituar numrin më të 
lartë të vendeve në Parlament të propozojë Kryeministrin. Nëse partia që ka fituar 
zgjedhjet nuk arrin shumicën, Presidenti ka të drejtën t’ia japë mandatin asaj partie 
që ai konsideron të jetë në gjendje për të formuar shumicën në Parlament. Nëse 
edhe kandidati i dytë nuk plotëson dot shumicën, Parlamenti ka të drejtën të emërojë 
vetë Kryeministrin, ose shpërndahet dhe shkohet në zgjedhje të reja.

Kryeministri i propozuar, i paraqet Parlamentit në mbledhjen e tij të parë, 
programin politik dhe kabinetin e propozuar. Kuvendi e miraton kabinetin në tërësi, 
me më shumë se gjysmën e votave të tij, dhe më pas kabineti i miratuar bënë betimin 
para Presidentit përpara se të mund të filloj punën.
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ASPEKTE LIGJORE DHE REFORMA ELEKTORALE

Shqipëria ndjek një model të ngjashëm më shumicën e vendeve ku pjesëmarrja në 
votim është fakultative, dhe nuk ka pasoja ligjore për mos marrjen pjesë siç ka patur 
me parë në periudhën e komunizmit. Gjithashtu çdo shtetas shqiptar që ka mbushur 
18 vjeç qoftë edhe në ditën e zgjedhjeve është i lirë të votojë pa patur nevojë të 
regjistrohet paraprakisht.
Nga aspektet që lidh më fortë zgjedhësit në Shqipëri i përket pikëpamjes ligjore, 
janë dënimet në fushën e zgjedhjeve. Kodi Penal në Shqipëri ka pësuar ndryshime të 
shumta sa i takon krimeve ne fushën e zgjedhjeve. Për të pamundësuar deformimin 
e votës, dënimet kanë shkuar gjithnjë në ashpërsim, por dënueshmëria ka mbetur e 
ulët.

Duket se edukimi i votuesve ka qenë një nga hallkat që ka çaluar nga sistemi ku është 
punë e pamjaftueshme për të informuar zgjedhësit mbi pasojat e mundshme. Disa 
nga dënimet penale që rrezikohen janë si më poshtë:
- Shitja dhe blerja e votës dënohet me 1-5 vite burg;
- Fotografimi i votës dënohet nga 3 muaj deri në 3 vite burg;
- Votimi familjar apo i dyfishtë dënohet nga 1 deri në 3 vite burg;
- Kanosja apo detyrimi për të votuar ose jo, pengimi i votimit apo votimi në 
mënyrë të paligjshme dhe deri tek falsifikimi apo dëmtimi me dashje e materialit 
zgjedhor dënohet nga 6 deri në 7 vite burg.

Shitblerja e votës është në ato raste kur një votues pranon të marrë para ose të mira 
të tjera materiale për të votuar për një subjekt elektoral të caktuar. Kjo mund të vlejë 
edhe nëse nuk ka një shkëmbim parash, por një premtim për një vend pune, ose një 
të mirë tjetër materiale, ku në këtë rast dënohet si ai që ofron para për votën, edhe 
ai që pranon të marrë para në këmbim të saj.

Fotografimi i votës është një nga mënyrat se si votuesit detyrohen të shkelin 
fshehtësinë e votës, dhe vjen si pasojë e presionit të ushtruar ndaj tyre. Rastet më të 
shpeshta është kur votuesi ndodhet nën presionin e eprorit i cili i ka kërkuar të votojë 
për një parti të caktuar, dhe kërkon votën si mënyrë për të provuar se votuesi e ka 
përmbushur këtë “detyrim”.

Votimi familjar ka qenë një problem i rëndë në Shqipëri i cili ka qenë tejet i përhapur 
në zonat rurale. Parimi i gabuar ku bazohet votimi familjar është se një familje duhet 
të votojë për atë subjekt që zgjedh kryefamiljari, pa patur nevojë që gjithësecili 
anëtar i familjes të paraqitet vetë. Vota është individuale, dhe si e tillë ajo duhet 
ushtruar personalisht përtej ndikimeve familjare.

Kanosja për të mos votuar është një nga veprat penale më të rënda në fushën e 
zgjedhjeve. Përmes saj, i shkelet votuesit një nga të drejtat themelore, duke e 
penguar atë të votojë. Metoda të pengimit mund të përfshijnë gjithashtu edhe 
marrja e mjeteve të identifikimit zgjedhësit, të cilat e pamundësojnë atë të paraqitet 
në kutinë e votimit.
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ADMINISTRATA ZGJEDHORE PAS REFORMES ELEKTORALE

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucioni përgjegjës për organizimin dhe 
administrimin e zgjedhjeve dhe referendumeve. Ky institucion drejton dhe mbikëqyr 
veprimtarinë e administratës zgjedhore, monitoron veprimtarinë e subjekteve 
zgjedhore, organeve dhe institucioneve shtetërore, të medias në raport me 
zgjedhjet dhe zgjidh në rrugë administrative kërkesat apo ankesat në lidhje me 
procesin zgjedhor.

Ligji nr. 101/2020, krijoi një arkitekturë të re të administrimit zgjedhor me formimin e 
tre organeve drejtuese të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që janë:
 
 Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve (Komisioneri);
Komisioneri është organ monokratik dhe ushtron kompetencat ekzekutive. 
Komisioneri drejton administratën e KQZ-së dhe atë zgjedhore, përfaqëson 
KQZ-në në marrëdhëniet me të tretët. Mbikëqyr veprimtarinë e administratës 
zgjedhore, monitoron veprimtarinë e subjekteve zgjedhore, organeve dhe 
institucioneve shtetërore të medias në lidhje me zgjedhjet dhe referendumet. 
Komisionieri ndër të tjera kujdeset për zbatimin e Kodit Zgjedhor në mënyrë të 
drejtë, të përpiktë, të saktë dhe uniforme nga të gjitha institucionet, subjektet apo 
personat e ngarkuar me detyra dhe detyrime, sipas ligjit. Ai ushtron në emër të 
KQZ-së kompetencat që i ngarkohen asaj me ligje të veçanta, si dhe çdo 
kompetencë që ky ligj nuk ia njeh shprehimisht Rregullatorit ose KAS-it. 

  Komisioni Rregullator (Rregullatori);
Komisioni Rregullator është organi kompetent për miratimin e akteve me karakter 
normativ në fushën e zgjedhjeve dhe vendosjen e rregullave për zgjedhjet.

Rregullatori ndër të tjera ka kompetencë të miratojë rregulla të detajuara për 
organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve dhe referendumeve, rregullat dhe 
udhëzimet për njehsimin dhe përmirësimin e praktikave zgjedhore, si dhe për 
veprimtarinë e institucioneve publike në shërbim të zgjedhjeve.

  Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve.
Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS) është organi kompetent për 
shqyrtimin e ankimimeve administrative dhe për vendosjen e sanksioneve për 
shkeljet e ligjit zgjedhor. KAS shqyrton dhe zgjidh në rrugë administrative ankesat 
ndaj akteve të Komisionerit dhe KZAZ-ve. Me kërkesë të Komisionerit vendos masat 
disiplinore ndaj zyrtarëve zgjedhorë apo administrative kundër personave/ 
subjekteve zgjedhore që kryejnë kundërvajtje administrative në lidhje me zgjedhjet.
Veprimtaria e KQZ-së, organeve drejtuese dhe administratës udhëhiqet sipas rastit 
nga Kodi Zgjedhor dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, si dhe nga ligji nr. 
44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”.
Administrata zgjedhore përbëhet nga KQZ-ja, 92 Komisione të Zonave të 
Administrimit Zgjedhor (KZAZ), dhe rreth 5,200 Komisione të Qendrave të Votimit 
(KQV). Numërimi bëhet nga Grupet e Numërimit të Votave (GNV) në 92 Vende të 
Numërimit të Votave (VNV), një për secilën Zonë të Administrimit Zgjedhor (ZAZ). 
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ANKIMI DHE APELIMI

Ndaj vendimeve të Komisionerit dhe të KZAZ-ve mund të bëhet ankesë tek organi i 
ri i sapo krijuar i KQZ-së, Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve (KAS). Si rregull, 
ankesat depozitohen nga subjektet zgjedhore, të cilave u janë prekur interesat, 
brenda tre ditësh nga dhënia e vendimit. Ankimimet lidhur me rezultatin e 
zgjedhjeve mund të dorëzohen brenda pesë ditëve. Vëzhguesit kanë të drejtë të 
ankimojnë vetëm refuzimin e akreditimit, kurse zgjedhësve nuk u lejohet të bëjnë 
ankim, përveçse lidhur me përfshirjen e tyre në listën e zgjedhësve. Ligji nuk 
shprehet qartë për gjykimin e ankesave në komisionet e niveleve më të ulëta, duke 
sjellë paqartësi se cili është organi përgjegjës për ankesat lidhur me shkeljet gjatë 
fushatës dhe për mosrespektim të procedurave në ditën e zgjedhjeve.

Vendimet e KQZ-së mund të ankimohen brenda pesë ditësh në Kolegjin Zgjedhor 
Gjyqësor pranë Gjykatës Administrative të Apelit të Tiranës, i cili është organi më i 
lartë gjyqësor për çështjet e zgjedhore.
Kolegji Zgjedhor ka dhjetë ditë kohë për të dalë me një vendim që nga momenti i 
dorëzimit të ankimimit. 

Procedura e ankimimit administrativ e parashikuar nga Kodi Zgjedhor është një 
procedurë e hollësishme dhe i ka garancitë për një proces të rregullt ligjor. 
Ankimimet që nuk i përmbushin të gjitha kërkesat mund të ridorëzohen të plotësuara 
brenda një afati 24-orësh

ROLI I MEDIAS NE DINAMIKAT POLITIKE DHE PERCEPTIMET PUBLIKE

Mjedisi mediatik është i larmishëm dhe përfshin një numër të lartë subjektesh 
mediatike. Televizioni (TV) mbetet burimi kryesor i informimit politik, pasuar nga 
mediat online dhe rrjetet sociale. 
Kushtetuta parashikon lirinë e shprehjes, lirinë e medias dhe të drejtën për informim, 
ndërkohë që ndalon censurimin e mjeteve të komunikimit. Veprimtaria e medias 
audiovizive jashtë periudhës zgjedhore rregullohet nga Ligji për Median 
Audiovizive, ndërsa media e shkruar është më së shumti e vetërregulluar.
Pasqyrimi i fushatës në mediat audio-vizive rregullohet hollësisht nga Kodi 
Zgjedhor, i cili parashikon qasje në edicionet e lajmeve dhe në programet 
informative të këtyre mediave për të gjitha subjektet zgjedhore. Këtu përfshihen 
edhe mundësitë e fushatës pa pagesë në televizionin publik dhe reklamat me 
pagesë në transmetuesit privatë. 

Ligji thotë se pasqyrimi i promovimit të arritjeve të institucioneve publike, si për 
shembull inaugurimi i punëve publike, konsiderohet i lidhur me qëllimet elektorale 
dhe llogaritet në kohën e transmetimit të partisë, së cilës i përket titullari i institucionit 
përkatës. Ligji lejon përdorimin e materialeve të vëna në dispozicion nga subjektet 
zgjedhore në edicionet e lajmeve, nëse ato identifikohen qartë si të tilla.
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VOTIMI ELEKTRONIK, RISIA E PROCESIT ZGJEDHOR 2021

Si një test pilot për funksionimin e votimit elektronik, në zgjedhjet e 25 prillit 2021 
votimi në njësinë Nr.10 në Tiranë u parashikua për tu kryer në mënyrë elektronike. 
Një muaj para zgjedhjeve KQZ ka shpallur kompaninë fituese për votimin dhe 
numërimin elektronik dhe për herë të parë në Shqipëri është bërë e mundur që 
votuesit e një qendre votimi të shprehin vullnetin e tyre përmes pajisjes elektronike të 
instaluar në qendër. Pajisja Elektronike e Votimit dhe Numërimit e cila u vendos 
vetëm në njësinë nr. 10 në Tiranë, lejon votimin në mënyrë të thjeshtë dhe të sigurt 
për qytetarët. Vota elektronike shoqërohet me votën e printuar, e cila verifikohet nga 
vetë zgjedhësi para se ajo të bjerë në kutinë e votimit. Software i pajisjes ofron 
standarde të larta sigurie dhe ndërfaqja e votimit është e ngjashme me fletën e 
printuar të votimit. Në këtë mënyrë votuesi e ka të ndërveprimin me pajisjen, dhe 
numërimi i votave rezulton i thjeshtë dhe efikas. Në zgjedhjet e ardhshme ngrihen 
pritshmëritë që kjo pajisje të implementohet në shkallë vendi duke ndryshuar dhe 
lehtësuar masivisht procesin zgjedhor, por dhe duke ndikuar pozitivisht në 
transparencën e tij. 
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