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Përmbledhje Ekzekutive 
 

Më 20 Prill 2016 u mbajtën zgjedhjet e para gjithëpërfshirëse për autoritetet dhe organet 

drejtuese në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë (IPAL) pas miratimit të Ligjit nr. 80/2015 

“Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e 

Shqipërisë”. Përgjithësisht zgjedhjet u mbajtën në përputhje me kornizën përkatëse ligjore dhe 

standardet ndërkombëtare, duke respektuar lirinë dhe fshehtësinë e votës. Procesi pati një 

numër shkeljesh, më së shumti në aspektin teknik dhe procedurial, të shkaktuara kryesisht nga 

padija e komisionerëve dhe mangësi në legjislacion, por që nuk ndikuan në rezultatin e 

zgjedhjeve dhe/apo mbarëvajtjen e procesit në përgjithësi.  

Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve në IPAL të Republikës së Shqipërisë, procesi 

u vëzhgua nga shoqëria civile nëpërmjet pranisë së vëzhguesve të Koalicionit për Zgjedhje të 

Lira dhe të Ndershme dhe Demokraci të Qendrueshme (KZLN) dhe një grupi të rinjsh 

vullnetarë të Këshillit Rinor të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. 

Duke qenë se këto ishin zgjedhjet e para gjithëpërfshirëse, KZLN e konsideroi të nevojshëm 

garantimin e standardeve demokratike. 

KZLN planifikoi të vëzhgojë zgjedhjet në IPAL në të gjitha universitetet e për këtë 

dërgoi në KIZ-et përkatëse kërkesë për vëzhgim. Por pas refuzimit të kërkesës së disa KIZ-ve 

dhe mungesës së përgjigjes nga disa të tjerë, KZLN vëzhgoi ditën e zgjedhjeve në tre 

universitete publike në Tiranë të cilat ju përgjigjën pozitivisht kërkesës së KZLN për të dërguar 

vëzhgues: Universiteti i Tiranës, Universiteti Politeknik i Tiranës dhe Universiteti i Arteve. 

Dita e zgjedhjeve u vëzhgua me tridhjetë e dy (32) vëzhgues të pavarur e të trajnuar 

paraprakisht, të cilët vëzhguan tridhjetë e dy (32) Qendra Votimi (QV) gjatë ditës së votimit, 

pa ndërprerje, që nga përgatitja dhe çelja e qendrave të votimit, duke vazhduar me procesin e 

votimit, e deri në mbylljen e votimit dhe numërimin e votave në pesëmbëdhjetë (15) fakultete 

dhe institucione kërkimore. Fakultetet e vëzhguara janë si më poshtë:  

 Universiteti i Tiranës (UT): Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Fakulteti i 

Shkencave Sociale, Fakulteti Ekonomik, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Fakulteti 

Histori-Filologji, Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti i Drejtësisë.  

 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT): Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, 

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, 

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave, Fakulteti 
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i Inxhinierisë Elektrike, Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, 

Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit.  

 Universiteti i Arteve (UA): Fakulteti i Muzikës, Fakulteti i Arteve të Bukura, 

Fakulteti i Artit Skenik. 

Stafi akademik dhe studentët ishin votuesit në këto zgjedhje dhe pesha e votës së tyre ishte e 

ndryshme, me votën e studentëve që do të vlente vetëm 10% të totalit. Stafi akademik votoi 

për: Rektor, drejtues të njësisë kryesore (Dekan), drejtues të njësisë bazë (Shef Departamenti) 

dhe anëtarë të personelit akademik në Senatin Akademik. Studentët votuan për: Rektor, 

drejtues të njësisë kryesore (Dekan) dhe anëtarë studentë në Senatin Akademik.  

Zgjedhjet në IPAL u zhvilluan në bazë të Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve të 

para për autoritetet dhe organet drejtuese në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë në 

Republikën e Shqipërisë”, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, e cila përcaktoi edhe kuadrin e 

përgjithshëm rregullator. Si pasojë e miratimit të vonë të kësaj Rregulloreje, si dhe disa 

paqartësive në të që lidheshin me aspektin administrativ të zgjedhjeve, Komisionet 

Institucionale të Zgjedhjeve (KIZ-et) patën një qasje pro-aktive ndaj specifikimit të rregullave 

të paqarta si dhe ndaj draftimit të urdhërave shtesë për të rregulluar aspekte të veçanta të 

administrimit zgjedhor. KIZ-i i Universitetit të Tiranës ishte veçanërisht aktiv në këtë aspekt. 

Pavarësisht kësaj, ndër ndryshimet më të nevojshme në Rregullore që propozon KZLN janë: 

(1) parashikimi i mundësisë për vëzhgues të pavarur në zgjedhje; (2) ndarje e qendrave të 

votimit sipas kategorive të votuesve (staf akademik dhe studentë në kushtet e peshës së 

ndryshme të votës dhe mirëadministrimit të zgjedhjeve); si dhe (3) përditësimi i kategorive të 

organeve për të cilat votohet nga stafi akademik dhe studentët ditën e zgjedhjeve duke hequr 

votimin për anëtarë të Komisionit të Përhershëm i cili zgjidhet nga Senati Akademik. 

Pavarësisht mangësive, është për t’u përgëzuar fakti që Rregullorja parashikonte 

numërimin e votave brenda Komisioneve Zgjedhore të Fakultetit (KZF) dhe jo transportimin e 

kutive të votimit për numërim pranë KIZ-eve. Transportimi i kutive do të kishte shkaktuar 

vonesa dhe aludime të panevojshme në numërimin e votave dhe nxjerrjen e rezultateve. 

Pavarësisht parapërgatitjeve për zgjedhjet dhe trajnimit të komisionerëve në KIZ, si 

pasojë e eksperiencës së limituar të komisionerëve dhe paqartësive në lidhje me procedurat 

disa vështirësi u vunë re gjatë ditës së votimit. Gjatë vëzhgimit të procedurave të hapjes dhe 

mbylljes së QV-ve u vërejtën një seri shkeljesh sidomos në lidhje me: procedurat e hapjes, 

kompetencat e vëzhguesve brenda QV-ve, operimin me rastet e mungesës së emrit në listë apo 
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ndryshimeve të mbiemrit të studentit, si dhe procedurat e mbylljes dhe raportimit në KZF. 

Megjithëse ky konfuzion nuk ndikoi në mbarëvajtjen e përgjithshme të zgjedhjeve të cilat u 

zhvilluan në një klimë të qetë, dhe as në rezultatin përfundimtar, KZLN propozon përgatitjen 

e një Manuali për Komisionerët nga secili KIZ, i cili të përfshijë dispozitat kryesore për ditën 

e zgjedhjeve nga hapja e QV-ve deri në përfundimin e numërimit të votave dhe plotësimit të 

procesverbaleve.  

 Në përgjithësi, zgjedhjet për organet drejtuese dhe autoritetet në Universitetin e 

Tiranës, Universitetin Politeknik të Tiranës dhe Universitetin e Arteve u zhvilluan në një klimë 

të qetë dhe pa incidente. KIZ-et ndërhynë me rregullimin e procesit, sidomos në momentet kur 

kishte paqartësi apo shkelje.  

Zgjedhjet në Universitete  

Zgjedhjet në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, mbajtur në datë 20 prill 2016 ishin 

zgjedhjet e para të zhvilluara në kuadrin e reformës së arsimit të lartë dhe rregullores së re 

miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Zgjedhjet u përgatitën, zhvilluan, administruan 

dhe mbikqyrën në bazë të Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe 

organet drejtuese në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe 

fillimi i procesit zgjedhor u përcaktuar nga Urdhëri Nr. 110 “Për fillimin e procesit zgjedhor 

dhe datën e zhvillimit të zgjedhjeve për autoritete dhe organet drejtuese në Institucionet Publike 

të Arsimit të Lartë”. Rregullorja mbështetet në Nenin 102, të Ligjit Nr. 8485 “Kodi i 

procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Neni 131, i Ligjit Nr. 

80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në 

Republikën e Shqipërisë”. 

Në zgjedhjet e kaluara të vitit 2012, organizuar në kornizën e Ligjit për Arsimin e Lartë 

në Republikën e Shqipërisë i datës 21.05.2007, Neni 21, Pika 9 përcakton se megjithëse është 

Ministria e Arsimit dhe e Sportit ajo që “shpall ditën e fillimit të procesit zgjedhor”, hartimi i 

rregullores përkatëse për modalitetet dhe procedurat zgjedhore lihej në diskrecionin e vetë 

institucioneve publike të arsimit të lartë.  

Për sa i përket modaliteteve të zgjedhjeve të organeve dhe autoriteteve drejtuese, 

ndryshime ka pasur në dy aspekte kryesore. Së pari, sipas ligjit të vitit 2007 mbi arsimin e lartë, 

të drejtën për të zgjedhur autoritetet drejtuese (rektor, dekan, përgjegjës departamenti, senat 

akademik) e kishin: personeli akademik, personeli joakademik dhe studentët, me dy kategoritë 
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e fundit që gëzonin 20%1  të peshës totale të votave, ndërkohë që me miratimin e ligjit dhe 

rregullores së re personeli joakademik është përjashtuar nga e drejta e votës dhe pesha e votës 

së studentëve është zvogëluar në 10%.2  Së dyti, ndërkohë që ligji i vitit 2007 nuk parashikon 

kufizim të kandidimit për autoritete drejtuese, që gëzonin mandate 4 vjeçar, me ligjin e ri 

kandidatët për drejtues të të gjithë niveleve zgjidhen me mandate 4 vjeçar dhe kanë të drejtën 

e ri-kandidimit vetëm 1 herë.  

 

Gjetje, analiza dhe rekomandime 
 

1. Rregullorja “Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet 

drejtuese në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” 

 

Rregullorja e Zgjedhjeve u përpilua dhe miratua vetëm pak kohë përpara zhvillimit të 

zgjedhjeve, më 15 mars 2016, një fakt ky që rezultoi në disa mangësi në legjislacion, të cilat u 

pasqyruan gjatë ditës së votimit. Pavarësisht këtyre mangësive, Rregullorja përbën një bazë të 

shëndoshë për zhvillimin e zgjedhjeve në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë. 

Rregullorja nuk e parashikon shprehimisht vëzhgimin e zgjedhjeve nga aktorë të 

jashtëm të pavarur. Megjithëse, Neni 6, pika 2, gërma “d” e kësaj rregulloreje nuk e konsideron 

mundësinë e angazhimit të aktorëve të tjerë për të vëzhguar këto zgjedhje, disa nga KIZ-et  e 

institucioneve të arsimit të lartë publik në Shqipëri e interpretuan këtë nen si përjashtues dhe 

nuk e pranuan kërkesën e KZLN për monitorimin e zgjedhjeve. Disa KIZ-e  nuk kthyen asnjë 

përgjigje për kërkesën me shkrim që KZLN u drejtoi. 

Neni 31, pikat 1 dhe 2, e Rregullores parashikuan votimin si të stafit akademik ashtu 

edhe të studentëve për përfaqësuesit në Komisionin e Përhershëm, ndërkohë që ky votim nuk 

u krye në UT, pasi përfaqësuesit e Komisionit të Përhershëm duhet të zgjidhen nga Senati 

Akademik në një moment të dytë.  

Rregullorja parashikon qendra votimi mikse, ku pritet që me hyrjen e votuesit në 

qendër, ai/ajo deklaron statusin e vet si student apo pedagog. Në kushtet e peshës së ndryshme 

të votës së studentëve dhe pedagogëve dhe fletëve me ngjyra të ndryshme, qendrat mikse janë 

potencialisht problematike si për administrimin zgjedhor ashtu edhe për numërimin e votave. 

                                                        
1 Neni 21 Ligj nr. 9741, dt 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.  
2 Ligji 50/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e 

Shqipërisë”. 
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Gjykojmë se vendimi i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) UT për ndarje eventuale 

të qendrave të votimit sipas kategorive të votuesve – studentë dhe staf akademik – ishte vendimi 

i duhur. Ndërkohë që UPT dhe UA proceduan sipas Rregullores me QV mikse.  

Rekomandime  

 Rregullorja duhet të parashikojë shprehimisht pjesëmarrjen e vëzhguesve të pavarur në 

procesin zgjedhor të IPAL. Vëzhguesit e pavarur do të rrisnin transparencën dhe 

besueshmërinë e procesit zgjedhor dhe atë të vetë institucioneve të arsimit të lartë në 

Shqipëri. 

 Rregullorja duhet të përditësohet në lidhje me strukturat për të cilat votojnë stafi 

akademik dhe studentët ditën e votimit, duke përjashtuar pikat në lidhje me votimin për 

përfaqësuesit e Komisionit të Përhershëm,3 duke qenë se kjo strukturë zgjidhet nga 

Senati Akademik dhe jo votuesit.4  

 

2. Administrata Zgjedhore për zgjedhjet në Universitete 

 

Administrata zgjedhore përbëhet nga tre nivele: 

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve (KIZ): KIZ përbën organin më të lartë për 

administrimin e zgjedhjeve në një universitet. Ky komision përbëhet në çdo rast nga të paktën 

pesë anëtarë (përbërja është gjithmonë numër tek) të zgjedhur me votë të fshehtë nga Senati 

Akademik. Ndër të tjera, KIZ ka për detyrë organizimin e procesit zgjedhor në universitet, 

regjistrimin e kandidatëve dhe shpalljen e rezultateve për Rektor dhe Senat Akademik, krijimin 

e KZF-ve, etj. Kandidatët për Rektor kanë të drejtën e një përfaqësuesi pranë KIZ, si një ex-

officio, pa të drejtë vote. 

Komisioni i Zgjedhjeve në Fakultete (KZF): KZF përbën organin më të lartë të 

administrimit zgjedhor në njësinë kryesore. Përbëhet nga një numër tek anëtarësh dhe në çdo 

rast jo më i vogël se tre anëtarë, ku njëri është përfaqësues studentor. Kandidatët për KZF 

vetkandidohen. Ndër të tjera, KZF regjistron kandidatët dhe shpall rezultatet për Dekan dhe 

drejtues të njësive bazë, emëron KQV-të, publikon listat e zgjedhësve, shërben si KQV kur 

                                                        
3 Neni 31, Pika 1 gërma “e” dhe Pika 2 gërma “d”. 
4 Neni 46, Pika 3, Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të 

lartë në Republikën e Shqipërisë”. 
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njësia kryesore ka vetëm një QV, numëron votat, etj. Kandidatët për Dekan dhe përgjegjës të 

njësive bazë kanë të drejtën të kenë një përfaqësues të akredituar pranë KZF-së. 

Komisioni i Qendrës së Votimit (KQV): Krijohet nga KZF për çdo QV kur në njësinë 

kryesore ka më shumë se një QV. Përbëhet nga një numër tek anëtarësh të vetkandiduar, në 

çdo rast jo më pak se tre anëtarë, ku njëri është përfaqësues studentor. Kandidatët për KQV 

vetkandidohen. KZF ka për detyrë përgatitjen e QV-së dhe mbarëvajtjen e procesit zgjedhor 

gjatë ditës së zgjedhjeve. 

 

Rekomandime 

 Me vendim të KIZ UT, në fakultetet e UT, ku ishte bërë dhe ndarja e qendrave të votimit 

sipas studentëve dhe stafit akademik, KZF-të shërbyen si KQV5 për stafin akademik 

gjatë ditës së votimit dhe më pas vijuan edhe me numërimin. KZLN, propozon që në 

zgjedhjet e ardhshme KZF-të të mos kryejnë kompetencat e KQV-ve gjatë ditës së 

votimit në mënyrë që të evitohet lodhja e komisionerëve në momentin që fillon procesi 

i numërimit, i cili në disa fakultete të UT, si ai Histori-Filologji apo Ekonomik, zgjati 

edhe gjatë mbrëmjes.  

 

3. Dita e Zgjedhjeve 

 

3.1 Qendrat e Votimit 

Përgatitja dhe çelja e Qendrave të Votimit u krye përgjithësisht konform kërkesave të 

rregullores dhe në qetësi të plotë, nën monitorimin e vëzhguesve të kandidatëve dhe të KZLN-

së. Megjithatë, edhe pse Rregullorja parashtron qartë procedurat për përgatitjen dhe çeljen e 

qendrës së votimit, jo të gjitha procedurat u respektuan, një fakt ky që rezultoi në çeljen e 

vonuar të një numri të konsiderueshëm qendrash votimi. Këto shkelje dhe vonesa proceduriale 

ndodhën si pasojë e njohurive jo të plota që një pjesë e komisionerëve zotëronin mbi 

Rregulloren si dhe mungesën e përvojës. Gjithsesi, pavarësisht këtyre mangësive, vlen për t’u 

theksuar përkushtimi i komisionerëve në çdo hap për të kryer një punë sa më transparente.  

Disa nga shkeljet e vëzhguara janë: 

                                                        
5 Sipas Rregullores, Neni 9, Pika 1, KZF-ja shërben si KQV në rastin kur ka vetëm një qendër votimi në njësinë 

kryesore.  
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 Nga tridhjetë e dy (32) QV të vëzhguara, nëntëmbëdhjetë (19) QV u hapën në kohë 

(08:00-08:15); shtatë (7)6 QV u hapën me vonesë (08:16-08:30); dhe pesë (5)7 QV u 

hapën me shumë vonesë (08:31-09:00). 

 Në dy (2)8 QV nuk u afishuan udhëzimet për votuesit si të votonin. 

 Në dy (2)9 QV, pas kontrollit paraprak nga ana e komisionerëve, u vunë re mungesa në 

materialet zgjedhore (forma proces verbalesh, zarfe, etj.). 

 Në QV 1, FSHS, UT, Procesverbali i Vulosjes u plotesua me Kodet e Sigurisë dy orë 

pas çeljes së QV-së. 

 Në nëntë (9)10 QV jo gjithmonë qenë të pranishëm të paktën tre komisionerë gjatë 

procedurave të çeljes, edhe pse Rregullorja nuk e përcakton numrin minimal të 

komisionerëve që duhen të jenë të pranishëm në çdo moment në QV në mënyrë që 

procesi të jetë i vlefshëm. 

Gjithashtu, në katër (4) QV nuk u shpall zyrtarisht çelja e QV-së. Qendrat e votimit u deklaruan 

të hapura në momentin kur u paraqitën votuesit e parë. Në një rast, komisionerët harruan të 

mbyllnin kutitë me kodet e sigurisë dhe votimi u ndërpre nga KIZ gjysmë ore pas çeljes së QV-

së11 për të vendosur kodet e sigurisë. Në QV 1, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, UT, vulosja e 

kutive u krye në një sallë tjetër nga Qendra e Votimit dhe pastaj kutitë u sollën të vulosura në 

QV. Gjithsesi kjo u krye në praninë e vëzhguesve. Në të paktën katër raste ishin të nevojshme 

ndërhyrjet/vërejtjet e vëzhguesve që komisionerët të përmbushnin detyrat sipas Rregullores. 

Për t’u shënuar është fakti se në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe në Universitetin 

e Arteve, stafi akademik dhe studentët votuan në të njëjtën qendër votimi, siç parashikohet në 

Rregullore, ndërkohë që në Universitetin e Tiranës stafi akademik dhe studentët votuan në 

qendra votimi të ndara. Nga vëzhgimi i KZLN-së rezultoi se ndarja e QV të votimit veçmas  

për staf akademik dhe për studentë rezultoi e nevojshme, duke i lehtësuar punën komisioneve 

                                                        
6 Universiteti i Tiranës (UT): QV 7, Fakulteti Ekonomik (FE); QV 1, Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN).  

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT): QV 2, 3, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN); QV 1, Fakulteti i 

Gjeologjisë dhe Minierave (FGJM); QV 2, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU); QV 1, Fakulteti i 

Inxhinierisë Elektronike (FIE). 
7 UT: QV 3, Fakulteti i Histori-Filologjisë (FHF). UPT: QV 1, FAU; QV 1, FIN; QV 2, Fakulteti i Teknologjisë 

dhe Informatikës (FTI). Universiteti i Arteve (UA): QV 1, Fakulteti i Muzikës (FM). 
8 UT: QV 1, Fakulteti i Shkencave Sociale (FSHS). UA: QV 1, FM. 
9 UT: QV 1, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja (FGJH). UA: QV 1, FM. 
10 UT: QV 5, FSHN; QV 7, FE; QV 1, FSHS. UPT: QV 1-3, FIN; QV 1, 2, FGJM. QV 2, FTI. 
11 UT: QV 2, FSHN. 
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gjatë procedurave të mbylljes si dhe gjatë procesit të numërimit, duke qenë se vota e 

pedagogëve dhe studentëve kishte peshë të ndryshme në rezultat.  

Rekomandime  

 Qendrat e votimit duhet të hapen dhe mbyllen në kohën e caktuar në Rregullore përveç 

rasteve kur ka specifikime të tjera. 

 Rregullorja duhet të parashikojë numrin minimal të komisionerëve që duhet të jenë të 

pranishëm në QV në çdo moment për të siguruar vijimësinë normale dhe brenda 

standardeve në çdo hap të procesit. 

 Në kushtet e peshës së ndryshme të votës së studentëve dhe stafit akademik dhe fletëve 

të ndryshme, këshillohet që në zgjedhjet e ardhshme të bëhet ndarja e qendrave të 

votimit sipas kategorisë së votuesve, pra stafi akademik të votojë në QV përkatëse dhe 

studentët në QV përkatëse, duke u pasqyruar me hollësi në Rregullore. Ndër të tjera, 

kjo do të lehtësonte punën e komisionerëve në procedurat e çeljes dhe mbylljes së QV-

ve e sidomos punën e komisionerëve për numërimin e votave.  

3.2 Procesi i votimit 

 

Votimi në tre universitetet e vëzhguara nga KZLN u krye konform Rregullores dhe pa 

probleme. Në përgjithësi komisionet e QV-ve qenë vazhdimisht në krye të detyrës, duke bërë 

të mundur që votuesit të votonin sipas rregullave dhe të drejtave, edhe pse nuk munguan rastet 

kur komisionerët treguan mangësi në njohjen e procedurave. Në shumicën e QV-ve votuesit 

qenë të detyruar të linin çantat dhe celularët në një tavolinë të veçantë përpara se të hynin në 

dhomën e fshehtë. Edhe pse në disa raste pati përpjekje për fotografim të votës, komisionerët 

reaguan me masat e nevojshme. Nga ana tjetër, nuk munguan rastet e propagandës pranë 

qendrave të votimit dhe ushtrimit të presionit kundrejt votuesve. Disa nga shkeljet kryesore 

jane radhitur me poshtë: 

 Në katër (4)12 QV nuk u lejuan të votonin persona që nuk e kishin emrin në listë, por 

zotëronin me vete një vërtetim. Bëhet fjalë për katër votues në total. 

 Në katër (4)13 QV u evidentuan raste të përdorimit të aparateve regjistruese për të 

fotografuar votën, por komisionerët morën masat e nevojshme.  

                                                        
12 UT: QV 1-3, FE; QV 2, FGJH. 
13 UT: QV 4, FSHN. UPT: QV 1, 2, FGJM; QV 1, FIE. 
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 Në tre (3)14 QV, fletët e votimit të cilësuara si të dëmtuara nuk u mbyllën në “Zarfin e 

Fletëve të Dëmtuara”, në kundërshtim me Rregulloren. 

 Në tre (3)15 QV u ndërpre disa herë votimi, gjithmonë jo më shumë se pesëmbëdhjetë 

minuta, sepse komisionerët kishin nevojë të konsultoheshin me KZF-në përkatëse për 

procedura të ndryshme.  

 Në QV 4, FSHN, UT, u ushtrua presion ndaj studentëve votues: persona të caktuar u 

shpërndanë studentëve fletushka me parametra 1.5 x 1.5 me emrat e kandidatëve që 

duhej të votonin, ndryshe kërcënoheshin të ngeleshin në sezon. Po në QV 4, FSHN, 

UT, nje grup studentësh u morën nga mësimi dhe u sollën në QV të votonin nën 

mbikqyrjen e pedagogëve. 

 Në disa fakultete16 u vunë re materiale propagande për kandidatët studentë për Senatin 

Akademik në ambientet e fakultetit dhe pranë qendrave të votimit. Këto raste u 

identifikuan gjatë ditës së votimit edhe nga përfaqësuesit e KIZ UT dhe u morën masa 

për heqjen e tyre.  

Në total, 22 votues, të gjithë studentë, nuk e gjetën emrin në listën e votuesve. Në një rast, një 

votues nga stafi akademik u lejua të fotografonte votën, ndërkohë që në të njëjtën QV komisioni 

mori masa kundër dy studentëve votues për të njëjtën shkelje. Pati disa raste kur komisionerët 

përdorën celularët gjatë procesit të votimit, edhe pse kjo ndalohet në Rregullore.  

Në Fakultetin e Drejtësisë, QV 1-3 qenë vendosur fare pranë njëra tjetrës, duke krijuar kaos 

mes studentëve që prisnin të votonin dhe studentëve që kalonin në korridor për të shkuar në 

mësim. Në disa raste, komisionet në keto qendra votimi mbyllën dyert “për të vendosur 

rendin”. 

Në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, vëzhguesit e një prej kandidatëve në Qendrat e 

Votimit mbanin shënim emrat e votuesve sapo ata hynin në QV. Votuesit nuk kishin dijeni mbi 

funksionet e këtyre vëzhguesve dhe as komisionerët nuk reaguan ndaj veprimit të tyre si pasojë 

e paqartësive në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e vëzhguesve gjatë ditës së zgjedhjeve. Edhe 

pse KZLN nuk mund të hamendësojë për qellimin final të këtyre shënimeve, mbajtja e këtyre 

të dhënave në një qendër votimi, pa miratimin paraprak te votuesve, nuk duhet lejuar. 

                                                        
14 UT: QV 5, 6, FSHN; QV 3, FD. 
15 UT: QV 2, 6, FSHN. UPT: QV 2, FTI. 
16 UT: FSHN, FD, FGJH. UPT: FIE. 
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Në disa fakultete u evidentuan lista kaotike të studentëve (ndarje sipas departamenteve, 

por jo alfabetike), gjë që vështirësoi vazhdimisht gjetjen e studentëve në lista nga KQV. 

Ndërkohë, shpesh studentët hynin në qendrat e votimit vetëm për të kërkuar orientim mbi 

gjetjen e emrit në lista dhe të raportonin numrin rendor tek Komisioni.  

Gjatë procesit të votimit, shumë studentë nuk i njihnin kandidatët studentë për Senatin 

Akademik dhe as numrin e kandidatëve që mund të zgjidhnin dhe për pasojë pyesnin 

komisionerët të cilët nganjëherë jepnin opinionin e tyre mbi “kush është”, “si është” kandidati 

X, etj.  

Rekomandime 

 Qendrat e Votimit duhet të vendosen në një distancë të caktuar nga njëra tjetra, për të 

shmangur kaosin mes rradhëve të votuesve dhe studentëve që vijojnë frekuentimin e 

klasave. 

 Listat e studentëve për QV-të, përveç ndarjes sipas departamenteve/degëve, duhet të 

hartohen edhe në rend alfabetik, për të shmangur konfuzionin mes votuesve studentë se 

ku duhet të votojnë si dhe të lehtësojë gjetjen e emrave në listë. 

 Duhet shmangur marrja e të dhënave personale të votuesve brenda QV-së nga 

vëzhguesit apo persona të tjerë të pa-autorizuar në çdo rrethanë. 

 Komisionerët duhet të informohen më mirë mbi të drejtat dhe detyrimet e vëzhguesve 

për të evituar abuzimet edhe nga ana e tyre brenda QV-ve.  

 Nevojitet një përpjekje më e madhe për të edukuar votuesit mbi subjektet që ata po 

votojnë. 

3.3 Mbyllja dhe procedurat e mbylljes 

Mbyllja e QV-ve në të gjitha fakultetet e vëzhguara u krye me rregull dhe qetësi të plotë, 

meqenëse edhe fluksi i votuesve pothuajse kishte reshtur. Me përjashtim të disa QV-ve në 

fakultete të ndryshme të UPT-së, të cilat u mbyllën në 16:30, të gjitha QV-të e tjera u mbyllën 

në kohë. KIZ-i mori vendim për të gjitha ato QV ku votimi kishte nisur me vonesë të 

mbylleshin në 16:30, duke rënë ndesh me Rregulloren. Pavarësisht shkeljes, fluksi i votueseve 

në këto QV pas orës 16:00 ka qenë pothuajse zero. 

Komisionet e QV-ve hasën disa vështirësi gjatë procedurave të mbylljes dhe shpesh 

herë u pa e nevojshme ndërhyrja e KZF-ve për sqarimin e procedurave. Në ato qendra votimi 
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ku stafi akademik dhe studentët votonin bashkë, komisionerët patën probleme në rakordimin e 

fletëve, një problematikë e parashikueshme nisur nga volumi i punës dhe fletëve të votimit: Në 

një QV mikse, komisionit i duhej të rakordonte numrin e FV-ve për shtatë lloje të ndryshme: 

katër lloje FV për stafin akademik dhe tre lloje FV për studentët. 

Për më tepër, komisionerët jo gjithmonë ishin të qartë mbi procedurat e mbylljes dhe 

raportimit tek KZF-të përkatëse, gjë që shpesh ndikoi në vonesat në mbyllje dhe në vonesat në 

fillimin e numërimit nga KZF-të. Në rastin më ekstrem, atë të Fakultetit Histori-Filologji, KZF 

nisi procesin e numërimit rreth orës 19:00, pothuajse tri orë pas mbylljes së votimit. 

Pothuajse në të gjitha fakultetet procedura e mbylljes së fleteve të papërdorura të 

votimit në zarfin përkatës ishte e pamundur të kryhej për shkak të numrit të lartë të fletëve të 

votimit, në disa raste sa dyfishi i votuesve në lista. 

Pavarësisht vështirësive më sipër, çdo procedurë e vendim i komisioneve u krye në 

transparencë të plotë, në praninë e vëzhguesve. 

Rekomandime 

 Për shkak të paqartësive të shumta të komisionerëve në lidhje me një seri procesesh 

gjatë ditës së zgjedhjeve sugjerohet përgatitja e një Manuali për Komisionerët që mund 

të hartojë secili KIZ për universitetin përkatës, i cili të transmetojë në format të 

përshtatshëm pikat kryesore të Rregullores që lidhen me ditën e zgjedhjeve.  

3.4 Procesi i numërimit 

Procesi i numërimit vijoi i qetë dhe pa probleme. Për shkak të vonesës nga KQV-të në 

plotësimin e procedurave të mbylljes, numërimi nisi vonë në disa KZF dhe me urdhër të KIZ-

it të Universitetit të Tiranës, KZF-të në Fakultetin Ekonomik, Gjuhët e Huaja dhe Histori-

Filologji, nuk ndoqën të gjitha hapat e parashikuara në Rregullore për numërimin e votave. 

Gjithsesi, numërimi u krye në mënyre transparente dhe mosrespektimi i të gjithë hapave nuk 

cënoi procesin e numërimit dhe rezultatet e zgjedhjeve. 

Problematika më e madhe gjatë numërimit ishte trajtimi i votave të hedhura në kutitë e 

gabuara. Rregullorja nuk e parashikon këtë dukuri në asnjë hollësi. Në rastin e Universitetit të 

Tiranës, KZF-të e fakulteteve, bazuar në vendimin e KIZ UT, i numëruan këto vota si të 

vlefshme, duke regjistruar çdo vendim në procesverbal. 
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Rekomandime  

 Rregullorja për Zgjedhjet në IPAL duhet të përcaktojë si procedurat për vlefshmërinë e 

votave të hedhura në kutitë e gabuara ashtu dhe procedurat për numërimin e këtyre 

votave. 

Lista e përmbledhur e rekomandimeve 

1. Rregullorja duhet të parashikojë shprehimisht pjesëmarrjen e vëzhguesve të pavarur në 

procesin zgjedhor të IPAL. Vëzhguesit e pavarur do të rrisnin transparencën dhe 

besueshmërinë e procesit zgjedhor dhe atë të vetë institucioneve të arsimit të lartë në 

Shqipëri. 

2. Rregullorja duhet të përditësohet në lidhje me strukturat për të cilat votojnë stafi 

akademik dhe studentët ditën e votimit, duke përjashtuar pikat në lidhje me votimin për 

përfaqësuesit e Komisionit të Përhershëm,  duke qenë se kjo strukturë zgjidhet nga 

Senati Akademik dhe jo votuesit.   

3. Me vendim të KIZ UT, në fakultetet e UT, ku ishte bërë dhe ndarja e qendrave të votimit 

sipas studentëve dhe stafit akademik, KZF-të shërbyen si KQV  për stafin akademik 

gjatë ditës së votimit dhe më pas vijuan edhe me numërimin. KZLN, propozon që në 

zgjedhjet e ardhshme KZF-të të mos kryejnë kompetencat e KQV-ve gjatë ditës së 

votimit në mënyrë që të evitohet lodhja e komisionerëve në momentin që fillon procesi 

i numërimit, i cili në disa fakultete të UT, si ai Histori-Filologji apo Ekonomik, zgjati 

edhe gjatë mbrëmjes.  

4. Qendrat e votimit duhet të hapen dhe mbyllen në kohën e caktuar në Rregullore përveç 

rasteve kur ka specifikime të tjera. 

5. Rregullorja duhet të parashikojë numrin minimal të komisionerëve që duhet të jenë të 

pranishëm në QV në çdo moment për të siguruar vijimësinë normale dhe brenda 

standardeve në çdo hap të procesit. 

6. Në kushtet e peshës së ndryshme të votës së studentëve dhe stafit akademik dhe fletëve 

të ndryshme, këshillohet që në zgjedhjet e ardhshme të bëhet ndarja e qendrave të 

votimit sipas kategorisë së votuesve, pra stafi akademik të votojë në QV përkatëse dhe 

studentët në QV përkatëse, duke u pasqyruar me hollësi në Rregullore. Ndër të tjera, 

kjo do të lehtësonte punën e komisionerëve në procedurat e çeljes dhe mbylljes së QV-

ve e sidomos punën e komisionerëve të numërimit të votave.  
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7. Qendrat e Votimit duhet të vendosen në një distancë të caktuar nga njëra tjetra, për të 

shmangur kaosin mes rradhëve të votuesve dhe studentëve që vijojnë frekuentimin e 

klasave. 

8. Listat e studentëve, përveç ndarjes sipas departamenteve/degëve, duhet të hartohen 

edhe në rend alfabetik, për të shmangur konfuzionin mes votuesve studentë se ku duhet 

të votojnë si dhe të lehtësojë gjetjen e emrave në listë. 

9. Duhet shmangur marrja e të dhënave personale të votuesve brenda QV-së nga 

vëzhguesit apo persona të tjerë në çdo rrethanë. 

10. Komisionerët duhet të informohen më mirë mbi të drejtat dhe detyrimet e vëzhguesve 

për të evituar abuzimet edhe nga ana e tyre brenda QV-ve.  

11. Nevojitet një përpjekje më e madhe për të edukuar votuesit mbi subjektet që ata po 

votojnë. 

12. Për shkak të paqartësive të shumta të komisionerëve në lidhje me një seri procesesh 

gjatë ditës së zgjedhjeve sugjerohet përgatitja e një Manuali për Komisionerët që mund 

të hartojë secili KIZ për universitetin përkatës, i cili të transmetojë në format të 

përshtatshëm pikat kryesore të Rregullores që lidhen me ditën e zgjedhjeve.  

13. Rregullorja për Zgjedhjet në IPAL duhet të përcaktojë si procedurat për vlefshmërinë e 

votave të hedhura në kutitë e gabuara ashtu dhe procedurat për numërimin e këtyre 

votave. 
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KZLN - Kush jemi ne 

Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme e për Demokraci të Qendrueshme (KZLN) është 

themeluar në mars 2014 si një Koalicion i pavarur, jo partiak i themeluar për të promovuar 

mirëqeverisjen demokratike në Shqipëri përmes fuqizimit të pjesëmarrjes së qytetarëve në 

dialogun publik, advokaci, monitorim të institucioneve publike dhe proceseve politike në vend.  

KZLN e bazon punën e saj në standardet ndërkombëtare të përcaktuara në Deklaratën 

Universale të të Drejtave të Njeriut (UDHR), Konventën Ndërkombëtare të të Drejtave Civile 

dhe Politike (ICCPR), Dokumentin e Kopenhagenit, Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi 

Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit kundër Grave (CEDAW), Konventën mbi të 

Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Deklaratën e Parimeve Globale mbi Vëzhgimin 

e Paanshëm. KZLN e ushtron punën e saj në territorin e Republikës së Shqipërisë duke pasur 

parasysh që: 

 Aksesi i lirë dhe i ndershëm në proceset zgjedhore është e drejtë themelore në një 

shoqëri demokratike. 

 Shqipëria duhet të përmbushë standardet ndërkombëtare të zgjedhjeve si parime 

universale dhe udhëzuese për të promovuar zgjedhje të vërteta demokratike. 

 Parimet themelore të të drejtave të njeriut dhe liria janë ushtruar pa kufizime arbitrare 

dhe duke respektuar ligjet në fuqi. 

 Elektorati ka të drejtë të veproje i lirë dhe të besojë në lirinë e tij për të bërë zgjedhje 

politike pa ndrojtje, frikë e ndikim për adresimin e votës së tij. 

 Elektorati shqiptar duhet të mirë informohet mbi garën elektorale në mënyrë që të bëjë 

zgjedhjen më të mirë. 

 Procesi i votimit duhet të jetë i fshehtë dhe i bazuar në të drejtën e barabartë dhe 

universale të votimit. Gjithashtu, duhet të ekzistojë një mundësi e barabartë për ta 

ushtruar këtë të drejtë pa rrezikun e pengesave arbitrare, të paarsyeshme e 

diskriminuese. 

 Duhet të ketë një kuadër ligjor dhe një administratë elektorale efektive e jo partiake që 

realizon në mënyrë të hapur procesin dhe aktivitetet zgjedhore. Kjo përfshin numërimin 

dhe raportimin publik mbi rezultatet e zgjedhjeve. 

 Mjedisi elektoral krijon mundësitë e përshtatshme në të cilat partitë politike dhe 

kandidatët janë të lirë të shprehin mesazhe në komunikimet e tyre publike. 
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 Media është e lirë të mbledhë dhe kategorizojë informacion mbi garën politike dhe 

çështje me rëndësi politike. 

 Organizatat e shoqërisë civile janë të afta për të marrë pjesë në proceset elektorale 

nëpërmjet edukimit të qytetarëve mbi rëndësinë e zgjedhjeve dhe të monitorojnë çdo 

aspekt të procesit zgjedhor. 

 Organizatat e shoqërisë civile janë të afta të monitorojnë çdo lloj veprimtarie që 

ushtrohet në Territorin e Republikës së Shqipërisë, të nxjerrin konkluzione e japin 

rekomandime në të mirë të të gjithë shoqërisë. 

 

Projektet e zbatuara 

KZLN u regjistrua si organizatë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe si subjekt 

në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë në Mars të vitit 2014, pas përvojës së suksesshme të 

monitorimit të Zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013 me 350 vëzhgues vullnetarë në 350 

qendra votimi në Qarkun e Tiranës.   

Gjatë periudhës Qershor 2014 – Shkurt 2015, KZLN zbatoi projektin “Monitorimi i 

shërbimit të kujdesit shëndetësor parësor në Shqipëri”. Me mbështetjen e USAID përmes 

organizatës Assist Impact dhe asistencën teknike të NDI Albania, KZLN përdori metodologjinë 

e Vëzhgimit të Bazuar në Statistika për të monitoruar performancën e 550 qendrave 

shëndetësore nga 2016 në total, në zona rurale dhe urbane, në të gjithë Shqipërinë. Vëzhguesit 

e KZLN u trajnuan nga skuadra e ekspertëve dhe profesionistëve për të monitoruar 

performacën e përgjithshme dhe aspektet kritike në funksionimin e qendrave shëndetësore. 

Informacioni i mbledhur nga analiza dhe interpretimi i pyetësorëve shërbeu si bazë për hartimin 

e konkluzioneve dhe rekomandimeve dhe adresimin e tyre pranë Ministrisë së Shëndetësisë 

dhe Drejtorive përkatëse të varësisë. 

Gjatë vitit 2014, KZLN monitoroi performacën e punës së 39 pikave të Kryqit të 

Kuq Shqiptar në 39 qytete. Monitorimi u shoqërua me një raport gjetjesh dhe rekomandimesh 

për përmirësimin e punës së tyre në të ardhmen.  

Për projektin “Monitorimit të Zgjedhjeve Lokale, 21 Qershor 2015, në Shqipëri” 

(Maj -Shtator 2015), KZLN angazhoi 90 vëzhgues të trajnuar e të pavarur për 90-të Zonat e 

Administrimit Zgjedhor (ZAZ) për të vëzhguar procesin zgjedhor që në hapjen zyrtare të 

fushatave elektorale. Vëzhguesit afatgjatë monitoruan punën e administratës elektorale, 

fushatën e kandidatëve të partive politike, kandidatët e pavarur, si dhe dhe përdorimin e 
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mundshëm të fondeve publike apo abuzimin me zyrat publike për qëllime elektorale. 

Metodologjia e vëzhgimit afatgjatë të KZLN-së u bazua në standardet ndërkombëtare e cila jep 

paraqitjen e disa elementëve kryesorë të fushatës si dhe identifikimin dhe dokumentimin e 

problemeve. 

Më 21 Qershor 2015, ditën e votimit, KZLN përdori një metodologji statistikore në 

planin e saj të vëzhgimit. Kjo metodologji, e njohur si vëzhgim i bazuar në statistika i dha 

mundësi KZLN-së të vlerësojë me besueshmëri procesin e ditës së zgjedhjeve (hapjen, votimin, 

mbylljen e qendrave të votimit) për të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Koalicioni 

pozicionoi 500 vëzhgues të palëvizshëm në një kampion të rastësishëm qendrash votimi në të 

gjithë Shqipërinë, dhe 500 vëzhgues të tjerë, duke ndjekur të njejtën metodologji statistikore, 

për të vëzhguar qendrat e votimit në bashkitë ku gara konsiderohej më konkurruese. Gjithashtu, 

300 vëzhgues të pavarur ndoqën nga afër procesin e numërimit të votave.  

Gjatë periudhës së zbatimit të projektit, KZLN publikoi dhe ndau me institucionet 

vendimmarrëse, aktorët e interesuar, median dhe publikun e gjerë 9 njoftime dhe deklarata për 

shtyp, 2 raporte të ndërmjetme dhe 1 raport final. Për të garantuar një monitorim të paanshëm, 

rigoroz dhe profesional të procesit zgjedhor nga hapja deri në mbylljen zyrtare të tij, punoi një 

skuadër e madhe ekpertësh dhe koordinatorësh. Ky projekt u mbështet nga USAID përmes 

organizatës Assist Impact dhe me asistencën teknike të NDI Albania. 

KZLN është pjesë e Dhomës së Situatës Zgjedhore, një inisiativë e OSFA, e cila është 

e projektuar si një platformë për shkëmbimin e informacionit, përvojës, gjetjeve dhe gjykimeve 

për proçeset zgjedhore midis organizatave jofitimprurëse, grupimeve, grupeve formale dhe 

informale të shoqërisë civile, që angazhohen në monitorimin dhe vëzhgimin e zgjedhjeve. 

Publikimet, deklaratat për shtyp dhe detaje të tjera të veprimtarisë së Koalicioni për Zgjedhje 

të Lira e të Ndershme e për Demokraci të Qendrueshme mund t’i gjeni në adresën tonë zyrtare 

www.kzln.org.al. 
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Shtojca 1: Pyetësori 

KZF: Nr. KQV: 

Emri dhe Mbiemri i Vëzhguesit: Tel. Vëzhguesit: 

Emri dhe Mbiemri i Koordinatorit: Tel. Koordinatori: 

 

Ju lutem plotësoni të gjithë pyetësorin! 

A – Përgatitja e Qendrës se Votimit: Orari 07:00-08:00 

 

1. Nr. i zgjedhësve dhe fletëve të votimit Personel Akademik Studentë 

Nr. i votuesve në Listën e Zgjedhësve a1: a2: 

Fletë votimi për Rektor b1: b2: 

Fletë votimi për Dekan c1: c2: 

Fletë votimi për Drejtues të njësisë bazë d1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fletë votimi për Senatin Akademik e1: e2: 

Fletë votimi për Komisionet e Përhershme f1: f2: 

 

Jepni pergjigjet për pyetjet 2-11 duke vene 1 për “Po” dhe 2 për “Jo” Po Jo 

2. Qendra e votimit ka hapesiren dhe organizimin e pershtatshem për të siguruar votimin e 

fshehtë dhe të lirshëm? 

  

3. Komisioni afishon udhëzimet per kryerjen e votimit ne nje vend te pershtatshem dhe te 

dukshëm brenda qendrës së votimit? 

  

4. A i kishte qendra e votimit TË GJITHA materialet e listuara më poshtë?  

[Fletët e votimit, Listën e votuesve, vulat zyrtare KZF apo KQV, dhomën e fshehtë të votimit, 

Proces verbalet e qendrës së votimit, ku bëjnë pjesë procesverbalet per vulosjen ekutive te 

votimit, hapjen e qendres se votimit, pezullimin e votimit si dhe mbylljen e votimit;Zarfin ne te 

cilin eshte shenuar "Flete votimi te demtuara"; Zarfin ne te cilin eshte shenuar "Fletet votimi te 

paperdorura"; Zarfin ne te cilin eshte shenuar " Zarfi i procesverbalit te vulosjes” 

  

5. A I kishte qendra e votimit të gjitha kutitë e votimit të listuara si më poshtë: Kutia e votimit 

per Rektor; per dekan/drejtor te njesise kryesore; për përgjegjës të njësisë bazë/qendër e 

kerkimit shkencor; per anëtaret e Senatit akademik nga personeli akademik i njësisë kryesore; 

per anëtar te Senatit akademik përfaqësues i studentëve; për Komisionet e përhershme; Librin 

e Protokollit të Mbledhjeve të KZF; Tabelat për rezultatin e zgjedhjeve për secilën kategori; 

Dhomat e fshehta. Vulat me kodet e sigurisë? 

  

6. A ishte bosh kutia e votimit dhe ju tregua vëzhguesve përpara se të mbyllej me kodet e 

sigurisë? 

  

7. A u mbyllëm kutitë e votimit dhe u vulosen me kodet e sigurise?   

8. A u shënuan numrat e vulave të sigurisë që mbyllën kutinë e votimit në Procesverbalin e 

Vulosjes së kutisë së votimit dhe në Librin e Protokollit të Mbledhjeve të KQV? 

  

9. A e nenshkruan të gjithe komisioneret Procesverbalin e Vulosjes?   
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10. A u mbyll Procesverbali i Vulosjes në “Zarfin e Procesverbalit të Vulosjes” dhe u hodh në 

kutine e votimit të Rektorit perpara fillimit të procesit të votimit? 

  

11. A mori Komisioni vendim, në prani të vezhguesve dhe perfaqesuesve të MAS, për hapjen e 

votimit dhe e nënshkruan atë? 

  

 

Jepni pergjigjet për pyetjet 12-17 duke vene 1 për “Po” dhe 2 për “Jo” Po Jo 

12. Në QV ose prane saj kishte materiale propagande dhe/ose u be propaganda?   

13. A kishte persona të paautorizuar në QV?  

Në QV lejohen vetëm komisioneret, kandidatet, vezhguesit dhe perfaqesuesit e MAS 

  

14. Në QV pati verejtje/ankime kundrejt procedurave të ndjekura nga komisioni?   

15. Në QV u ushtrua presion nga një/disa prej të pranishmëve?   

16. A ishin gjithmone të pranishem të pakten tre komisionere gjate pergatitjeve paraprake?   

17. A u penguat ju apo një vezhgues tjeter për të vezhguar të gjithe procesin apo pjese të tij?   

  

18. Nr. i komisionereve në KZF/KQV  19. Nr. i komisionereve femra  

20. Cila eshte gjinia e   

 

B – Procesi i Votimit: Orari 08:00-16:00 

1. Kur u hap qendra e votimit për votim (vendosni oren ose “nuk u hap” nese kjo ndodh)?   

 

Përgjigjuni pyetjeve 2-20 me 1 për “Po” dhe 2 për “Jo” PO JO 

2. A u lejuan të votonin zgjedhes pa karte identiteti dhe pashaporte? (Mbani shënim numrin 

e rasteve) 

  

3. A u penguan të votonin zgjedhes që e kishin emrin në liste dhe qene të pajisur me mjet 

identifikimi të pershtatshem? (Mbani shënim numrin e rasteve) 

  

4. A u penguan të votonin zgjedhes që nuk e kishin emrin në liste, por zoteronin një vertetim 

nga KIZ? (Mbani shënim numrin e rasteve) 

  

5. A u vulosen fletet e votimit perpara se t’i jepeshin votuesit?   

6. A u respektua fshehtesia e votes?   

7. A pati mbushje të fleteve të votimit jashte dhomes se votimit?   

8. A pati perdorime të aparateve regjistruese në QV në cfaredo kohë? (P.sh. fotografimi i 

votes)  

  

9. Në rastin kur komisioni i gjykoi fletet e votimit të një votuesi si të demtuara, a u futen keto 

flete në Zarfin me “Flete Votimi të Demtuara”? 

  

10. A u ushtrua presion ndaj votuesve?   

11. A u ushtrua presion ndaj komisionereve?   

12. A u be propaganda në QV?   
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13. A kishte persona të paautorizuar në QV? (Lejohen vetëm komisioneret, vezhguesit, 

perfaquesit e MAS dhe votuesit në proces votimi) 

  

14. A pati raste kur një votues votoi ne vend të një votuesi tjeter që s’ishte i pranishem? 

(Mbani shënim numrin e rasteve) 

  

15. A pati raste kur një votues votoi me shumë se një here? (Mbani shënim numrin e 

rasteve) 

  

16. A pati raste kur një votuesi i dhane me shumë se një flete votimit për të njejtin subjekt 

zgjedhor? (Mbani shënim numrin e rasteve) 

  

17. A pati raste kur procesi i votimi u ndepre? (Mbani shënim numrin e rasteve për 

ndërprerje mbi 15 minuta) 

  

18. A ishin gjithmone të pranishem të pakten tre komisionere gjate votimit?   

19. A u penguat ju apo një vezhgues tjeter për të vezhguar të gjithe procesin apo pjese të tij?   

20. Sa votues nuk e gjeten emrin në liste? (Mbani shënim numrin e rasteve)   

C – Mbyllja e Votimit: Ora 16:00 

Përgjigjuni pyetjeve 2-21 me 1 për “Po” dhe 2 për “Jo” PO JO 

A u lejuan të votonin votuesit në radhe në oren 16:00   

A u lejuan të votonin votuesit që mberriten në QV pas ores 16:00?   

A u lejuan persona të paautorizuar pas mbylljes se votimit   

D – Procesi pas Mbylljes se Votimit 

1. Nr. i votuesve Personel Akademik Studentë 

Votues që kanë votuar a1: a2: 

Votuese femra b1: b2: 

2. Fletë votimi të paperdorura Personel Akademik Studentë 

Fletë votimi për Rektor a1: a2: 

Fletë votimi për Dekan b1: b2: 

Fletë votimi për Drejtues të njësisë bazë c1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fletë votimi për Senatin Akademik d1: d2: 

Fletë votimi për Komisionet e Përhershme e1: e2: 

3. Fletë votimi të dëmtuara Personel Akademik Studentë 

Fletë votimi për Rektor a1: a2: 

Fletë votimi për Dekan b1: b2: 

Fletë votimi për Drejtues të njësisë bazë c1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fletë votimi për Senatin Akademik d1: d2: 

Fletë votimi për Komisionet e Përhershme e1: e2: 

Përgjigjuni pyetjeve 4-8 me 1 për “Po” dhe 2 për “Jo” PO JO 

4. A u futen fletet e paperdorura në Zarfet perkatese?   

5. A u futen fletet e demtuara në Zarfet perkates?   
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6. A u fut cdo zarf me flete të paperdorura dhe flete të demtuara në kutine perkatese,; a u 

mbyll cdo kuti me kodet e sigurise; a u shenuan kodet në procesverbalin e mbylljes? 

  

7. A u dorezuan kutite e votimit dhe kutia e materialeve zgjedhore në KZF sipas rregullores?   

8. A pati probleme, veretje, kundershti gjate ketyre procedurave?   

E – Vlerësimi, Numërimi dhe Nxjerrja e Rezultateve nga KZF 

1. A u numeruan votat/kutite sipas rendit të meposhtem?   

Vendos 1 për “Po” dhe 2 për “Jo” 

PO JO 

a. Rektor   

b. Dekan   

c. Drejtues i Njesise Baze   

d. Anetaret e Senatit Akademik   

c. Komisionet e Perhershme.=   

2. Gjate numerimi të votave, a u ndoq rendi i procedurial si mëposhtë? 

Vendos 1 për “Po” dhe 2 për “Jo” 

PO JO 

a. Vleresohen votat në kuti dhe ndahen në të vlefshme dhe të pavlefshme   

b. Numërohen votat e vlefshme dhe vota e pavlefshme, numri i tyre, se bashku me numrin 

e pergjitheshem te votave te gjetuara ne kuti shenohen ne process verbal. 

  

c. Verifikon numrin e pergjitheshem te votave te gjetur ne kuti me numrin e votave qe 

duhet te ishin ne kuti ne baze te te dhenave te process verbalit te KZF /KQV per numrin e 

pergjithshem te fleteve te votimit, fletet e votimit te pa perdorura dhe fletet e votimit te 

demtuara. Rezultati shenohet ne process verbal. 

  

d. Ndahen ne grupe te vecanta vota e hedhuar nga personeli akademik dhe nga studentet 

dhe i numeron votat e secilit grup. Numri i tyre shenohet ne procesverbal. 

  

e. Ndahen votat e personelit akademik ne grupe sipas emrit te kandidatit dhe i numeron. 

Votat e gjetura shenohen ne procesverbal. 

  

f. Ndahen votat e studenteve ne grupe sipas emrit te kandidatit dhe i numeron. Votat e 

gjetura shenohen ne procesverbal 

  

g. Hartohet tabela perfundimtare per votimin ne njesine kryesore perkatese dhe e miraton 

me vendim. 

  

Pergjigjuni pyetjeve  3-8 me 1 për “Po” dhe 2 për “Jo” PO JO 

3. A pati ankime nga kandidatet/vezhguesit e tyre gjate numerimit dhe vleresimit të 

votave? 

  

4. A u shenuan keto ankime në Procesverbal?   

5. A pati persona të paautorizuar në KZF gjate numerimit?   

6. A u nderpre numerimi për cdo arsye?   

7. A u ushtrua presion gjate numerimit?   

8. A u penguat të vezhgonit procesin e numerimit?   

 


