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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

 

Nr.______Prot.                            Tiranë, më ___/___/2021 

             

       V E N D I M 
 

Nr. 261, datë 30.12.2021 

Mbështetur në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në 

shqyrtim ankesën nr. 83, datë 07.05.2021, e z. E.D., përfaqësuar nga z. G.S., Drejtor 

Ekzekutiv i Shoqatës “Për Drejtësi Sociale”, ku pretendohet diskriminim për shkak të 

“bindjes politike”, nga ana e Komisionit  Qendor të Zgjedhjeve
1
. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
2
,  

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në ankesë, rezulton se nëpërmjet Vendimit nr. 118, datë 

08.03.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve është vendosur regjistrimi i z. E.L.D., si 

kandidat të propozuar nga zgjedhësit për deputet për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë, të 

datës 25 prill 2021, në zonën zgjedhore Qarku Dibër. 

Për sa më sipër, ankuesi pretendon se në mediat kombëtare, sikurse edhe në faqen zyrtare dhe 

aplikacionin e KQZ-së, spotet shpjeguese për mënyrën e votimit janë ilustruar vetëm mbi 

mënyrën, sesi mund të votohej për subjektin zgjedhor parti politike, apo koalicion, si dhe për 

kandidatët e tyre. Ndërkohë që, në asnjë prej këtyre spoteve nuk është treguar sesi qytetarët 

mund të votonin për një subjekt zgjedhor të tillë si kandidat i propozuar nga zgjedhësit. 

                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KQZ; 

2
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 
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Ankuesi i referohet numrit të lartë të votave të pavlefshme në Qarkun Dibër, duke pretenduar 

se një pjesë e madhe e tyre kanë qenë vota të dhëna për të. Ai pretendon se mungesa e një 

spoti orientues në lidhje me mënyrën e votimit për 5 kandidatët e propozuar nga zgjedhësit, ka 

krijuar vështirësi për zgjedhësit, të cilët e kanë plotësuar jo mirë fletën e votimit, duke sjellë si 

pasojë deklarimin e tyre si të pavlefshme. Ankuesi pretendon se kjo e ka vendosur atë në 

pozita të pabarabarta, në krahasim me kandidatët e partive të tjera politike apo koalicioneve 

partiake, që morën pjesë në zgjedhjet e datës 25 prill 2021.    

Në këto kushte, z. E.D. pretendon se është diskriminuar për shkak të bindjes politike, nga ana 

e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.  

II. Ndjekja e proçedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 

Komisioneri mori në shqyrtim ankesën e sipërcituar, në referencë të kompetencës së 

parashikuar në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”3
, të ndryshuar, që i atribuon të drejtën të shqyrtojë ankesat nga personat ose 

grupet e personave që pretendojnë se janë diskriminuar, sikurse parashikohet në këtë ligj.  

 

Ligji nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, rregullon zbatimin dhe 

respektimin e parimit të barazisë, bazuar në një listë jo shteruese shkaqesh, por në mënyrë të 

shprehur neni 1, i ligjit parashikon mbrojtjen nga diskriminimi për shkak të “bindjes politike”, 

duke përcaktuar se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë dhe 

mosdiskriminimit në lidhje me racën, etninë, ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, bindjet politike, 

fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, gjininë, identitetin gjinor, 

orientimin seksual, karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, përkatësinë 

prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen 

civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e jashtme, 

aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër.” 

 

Neni 5, i ligjit nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikon 

ndalimin e diskriminimit për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji. Sipas këtij neni 

ndalohet gjithashtu mosmarrja në shqyrtim, sipas rasteve të përmendura në nenin 3 të këtij 

ligji, të një ankimi ose procedure, si dhe çdo forme tjetër sjelljeje, që pengon zbatimin e 

parimit të trajtimit të barabartë.  

 

Neni 7, i LMD, të ndryshuar, parashikon shprehimisht: “1. Çdo veprim ose mosveprim i 

autoriteteve publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët 

publikë ose privatë, që krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi apo grupi 

                                                           
3
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/


 

3 

                                                                                                     
         Adresa: Rruga e Durrësit,  Nr.27, Kodi Postar 1001,Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web:www.kmd.al 

 

 

personash, ose që i ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata 

ndodhen në rrethana të njëjta ose të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë ose grupe të 

tjera personash, përbën diskriminim. 2. Eliminimi i të gjitha privilegjeve dhe i diskriminimit të 

padrejtë, garantohet për cilindo, në bazë të të drejtave vetjake, politike, ekonomike, shoqërore 

dhe kulturore të siguruara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe aktet 

ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi. 3. 

Autoritetet publike kanë detyrimin për të promovuar barazinë dhe për të parandaluar 

diskriminimin gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre.” 

 

Në Kreun III, të ligjit të sipërcituar parashikohet mbrojtje e posaçme nga diskriminimi në 

fushën e të mirave dhe shërbimeve. Ky ligj në nenin 20, pika 1, të tij parashikon se: “1. 

Personi fizik ose juridik që ofron të mira apo shërbime për publikun, me pagesë ose jo, 

ndalohet të diskriminojë një person tjetër, i cili kërkon t’i arrijë ose t’i përdorë ato: a) duke 

refuzuar t’i japë një personi apo grupi personash të mira apo shërbime për shkaqet e 

përmendura në nenin 1 të këtij ligji; b) duke refuzuar t’i ofrojë një personi të mira apo 

shërbime në mënyrë të ngjashme, ose me cilësi të ngjashme, ose në kushte të ngjashme me ato 

në të cilat këto të mira apo shërbime i ofrohen publikut në përgjithësi.” 

Hapat proçedurialë të ndjekur nga strukturat përkatëse të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë:  

A. Pas analizimit të ankesës nr. 83, datë 07.05.2021, e z. E.D., u konstatua se nga pikëpamja 

formale, ajo i plotësonte kërkesat e parashikuara nga neni 33, pika 3 të ligjit nr. 10 221, 

datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar. Për këtë arsye, 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi filloi proçedurat përkatëse për shqyrtimin e 

saj. 

B. Mbështetur në nenin 33, pika 7
4
, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi iu drejtua 

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me shkresën nr. 727/1, datë 12.05.2021, ku kërkohej 

informacion, si më poshtë vijon: 

 

1. Numri i spoteve të lançuara nga ana e KQZ-së, përgjatë periudhës së fushatës 

zgjedhore, nëpërmjet së cilave zgjedhësit janë orientuar mbi mënyrën se si duhet të 

votojnë; 
 

                                                           
4
 Neni 33, pika 7, i ligjit 10 221/2010, parashikon:“Me marrjen e ankesës, komisioneri verifikon faktet. Për këtë 

qëllim, komisioneri mund t’u kërkojë ankuesit dhe personit kundër të cilit është drejtuar ankesa, të paraqesin 

parashtrime me shkrim brenda 30 ditëve nga dita që palët marrin njoftimin. Kur e çmon të nevojshme, 

komisioneri merr informacione dhe nga çdo person ose burim tjetër”. 
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2. Në sa prej tyre, është dhënë informacion mbi mënyrën se si duhet votuar për 

kandidatët e propozuar nga zgjedhësit;  

 

 Në përgjigje të shkresës nr. 727/1, datë 12.05.2021, së KMD-së, Komisioni Qendror i 

Zgjedhjeve dërgoi shkresën nr. 5204/1, datë 03.06.2021, nëpërmjet së cilës  hedh poshtë 

pretendimet e z. E.D., duke i cilësuar të pabazuara. 

Referuar shkresës së dërguar, KQZ sqaron se në përmbushje të kompetencave të saj, parashikuar në 

nenin 19, pika 1, shkronja g) dhe pika 2, të ligjit nr. 10 019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i 

Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, KQZ ka miratuar Vendimin nr. 9, datë 19.01.2021. “Për 

miratimin e programit të edukimit, informimit dhe sensibilizimit të zgjedhësve, për zgjedhje për 

Kuvend të datës 25 prill 2021”. 

KQZ informon nëpërmjet shkresës sipërcituar se një ndër objektivat kryesorë të këtij programi ka 

qenë dhe informimi dhe edukimi i zgjedhësve mbi mënyrën e votimit, përdorimit të medias online, 

rrjeteve sociale dhe materialeve propagandistike. 

Në kuadër të ndryshimeve të fundit të  Kodit Zgjedhor, të cilat për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 

prill 2021, kushtëzonin konfigurimin e një fletë votimi të ndryshme nga sa ishte përdorur në 

zgjedhjet e mëparshme, qëllimi edukues dhe infomues i zgjedhësve për mënyrën e votimit, mori 

një rëndësi edhe më të veçantë. Pas daljes të Vendimit nr. 5, datë 04.04.2021, të Kolegjit Zgjedhor 

të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, për miratimin e modelit përfundimtar të fletës së 

votimit, KQZ filloi menjëherë transmetimin e spotit informues “Për mënyrën korrekte të plotësimit 

të fletës së votimit” në televizionet kombëtare dhe ato lokale në gjuhën e pakicave, në radio, media 

sociale, faqen zyrtare të KQZ-së dhe në çdo rrjet social. 

KQZ sqaron se për asnjë moment konceptimi i këtij spoti informues për mënyrën e votimit, nuk ka 

patur si qëllim favorizimin e disa subjekteve zgjedhore dhe për rrjedhoje disfavorizimin e disa të 

tjerëve. Qëllimi kryesor ka qenë vetëm sqarimi i mënyrës së plotësimit në mënyrë korrekte të fletës 

së votimit, ku referuar nenit 117 “Llojet e votave dhe kriteret për vlerësimin e votës” të Kodit 

Zgjedhor, ishin jo vetëm një, por tre mënyra të sakta votimi. Sipas këtij institucioni, duke qenë se 

subjekti zgjedhor, kandidati i pavarur, në këtë konfigurim të ri të fletës së votimit mund të votohej 

vetëm në një kuti dhe vetëm me një përzgjedhje, në referim të nenit 117, votimi i tij i përkiste 

mënyrës klasike të votimit dhe nevoja e përfshirjes së tij në këtë spot nuk është pjesë e objektit të 

spotit, pra të mënyrave korrekte dhe jo korrekte të votimit me dy përzgjedhje. Edhe vetë 

legjislatori, në referimin që u bën subjekteve zgjedhore, në nenin 117, të Kodit Zgjedhor, ka 

parasysh partinë politike ose koalicionin, pasi vetëm këto të dyja mund të votoheshin veçmas si 

parti ose si kandidat, ashtu sikurse dhe sëbashku parti dhe kandidat preferencial. 

Lidhur me edukimin, informimin dhe sensibilizimin e zgjedhësve për të gjitha subjektet zgjedhore 

garuese për në zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021, KQZ e informon KMD-në se të gjithë 
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të interesuarit kishin mundësi të informoheshin për çdo subjekt zgjedhor, nëpërmjet faqes zyrtare të 

KQZ-së, tek rubrika Këndi i Votuesit, pyetje/përgjigje për fletën e votimit, në të cilën është 

pasqyruar qartë edhe kandati i pavarur. 

Spoti informues është shpërndarë, si vijon: 

 Në 12 (dymbëdhjetë) televizione duke u transmetuar mesatarisht 6 (gjashtë) herë në ditë në 

secilin prej tyre; 

 Në 5 (pesë) televizione lokale me pakicat kombëtare u transmetua rreth 10 (dhjetë) herë në 

ditë në secilën prej tyre; 

 Në 3 (tre) emisionet më të ndjekura në televizione me shtrirje kombëtare në prime time 

(Open, Real Story, Zonë e Lirë) 

 Në 2 (dy) radio me transmetim mesatarsht 6 (gjashtë) herë në ditë në secilën prej tyre; 

 Në 12 (dymbëdhjetë) portale nëpërmjet banerave informues. 

KQZ thekson faktin se informacioni i plotë me emrat e kandidatëve për secilin qark, përfshirë 

këtu edhe kandidatët e pavarur të regjistruar në 5 (pesë) qarqe, që korrespondonin me numrat 

në fletën e votimit, ishin të vendosura në çdo hyrje të godinave, që ishin përcaktuar si qendra 

votimi, ashtu sikurse edhe brenda çdo qendre votimi, në ndihmë të zgjedhësve. 

Në përfundim, KQZ e bën me dije KMD-në se jo vetëm nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim 

diskriminues ndaj subjekteve zgjedhore pjesëmarrëse në zgjedhje, por si institucioni kryesor për 

organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve, ka përmbushur të gjitha detyrimet e veta ligjore dhe 

nënligjore, për realizimin e zgjedhjeve sa më të qeta, të lira, të pandikuara e me standard të lartë. 

 Në vijim të proçedurave hetimore, nëpërmjet shkresës nr. 727/2, datë 14.06.2021, të KMD-

së, palët u njoftuan për seancë dëgjimore, e cila u vendos të realizohet në datën 

23.07.2021, ora 10:00, pranë Zyrës së KMD-së. 

Në seancën dëgjimore të zhvilluar pranë Zyrës së Komisionerit morën pjesë përfaqësueset e 

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe përfaqësuesi ligjor i z. E.D..  Z. G.S. parashtroi edhe një 

herë pretendimet e z. E.D., mbi diskriminimin për shkak të bindjes së tij politike nga ana e KQZ-së. 

Shkakun e diskriminimit që konsistonte ne bindjen politike të ankesit z. G.S. e arsyetoi se z. E.D. 

nuk ka bindje të njëjta me partitë e tjera politike. Sipas tij, mungesa e një spoti publicitar nga ana e 

KQZ-së për kandidatët e pavarur është një trajtim i pabarabartë. I pyetur nëse ky evidentim është 

bërë para periudhës së zgjedhjeve kombëtare dhe nëse kandidati i pavarur i është drejtuar me 

shkresë-ankesë KQZ-së për mungesë të këtij spoti, z. G.S. u përgjigj se nuk i është dërguar një 

shkresë e tillë këtij institucioni. I pyetur sërish, nëse ankuesi kishte grumbulluar të dhëna mbi fletët 

e pavlefshme të votimit, të cilat mund të kenë qenë të tilla si pasojë e mungesës së informacionit, z. 

G.S. u shpreh se vota të tilla janë vëzhguar, po nuk janë të fotografuara. 
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Përfaqësueset e KQZ-së, iu përmbajtën kryesisht parashtrimit të KQZ-së, të dërguar në 

korrespondencën zyrtare me KMD-në. Ato theksuan faktin se pretendimet e ankuesit ishin 

tërësisht të pabazuara. Nga ana e tyre u vu në dukje fakti se Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, 

në përmbushje të kompetencave të veta ka miratuar Vendimin nr. 9, datë 19.01.2021, “Për 

miratimin e programit të edukimit, informimit dhe sensibilizimit të zgjedhësve, për zgjedhjet 

për Kuvend të datës 25 Prill 2021”. Ky program është hartuar në bashkëpunim me një sërë 

organizmash ndërkombëtare, të tilla si KIE, NDI, BE, Ambasada Amerikane dhe Hollandeze. 

Një ndër objektivat kryesorë të këtij programi ka qenë informimi dhe edukimi i zgjedhësve 

mbi mënyrën e votimit, parashikuar kjo nëpërmjet realizimit të 1 (një) spoti televiziv dhe 

mënyrave të tjera informuese dhe sensibilizuese si spoteve radiofonike, përdorimit të medias 

online, rrjeteve sociale dhe materialeve promocionale. 

Përfaqësueset me autorizim të KQZ-së sqaruan në seancë dëgjimore se në kuadër të 

ndryshimeve të fundit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe Kodit Zgjedhor, të cilat 

për herë të parë parashikuan të drejtën e votës preferenciale, pra të votës edhe për kandidatin e 

parapëlqyer nga zgjedhësit, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021, u kushtëzua 

konfigurimi i një flete votimi të ndryshme, nga sa ishte përdorur në zgjedhjet e mëparshme 

dhe qëllimi edukues dhe informues i zgjedhësve për mënyrën e votimit, mori një rëndësi edhe 

më të veçantë. Ato theksuan faktin se programi i çdo viti zgjedhor krijohet duke marrë në 

konsideratë specifikat dhe karakteristikat që ai vit zgjedhor ka, prandaj dhe krijimi i një spoti 

orientues për mënyrën e re të votimit krijuar nga ndryshimet e fundit kushtetuese dhe Kodit 

Zgjedhor ishte domosdoshmëri.  Pas miratimit të Vendimit nr. 5, datë 04.04.2021, të Kolegjit 

Zgjedhor, për miratimin e modelit përfundimtar të fletës së votimit, Komisioni Qendror i 

Zgjedhjeve filloi menjëherë transmetimin e spotit informues “Për mënyrën korrekte të 

plotësimit të fletës së votimit” në televizionet kombëtare dhe ato lokale në gjuhën e pakicave, 

në radio, media sociale, faqen zyrtare të KQZ-së dhe në çdo rrjet të tij social. 

Përfaqësueset e KQZ-së theksuan faktin se, për asnjë moment konceptimi i këtij spoti 

informues për mënyrën e votimit, nuk ka pasur si qëllim favorizimin e disa subjekteve 

zgjedhore dhe për rrjedhojë disfavorizimin e disa të tjerëve. Qëllimi kryesor ka qenë vetëm 

sqarimi i mënyrës së plotësimit në mënyrë korrekte të fletës së votimit, ku referuar nenit 117  

“Llojet e votave dhe kriteret për vlerësimin e votës” të Kodit Zgjedhor, kishim jo vetëm 1, por 

3 mënyra të sakta votimi. Duke qenë se subjekti zgjedhor, kandidati i pavarur, në këtë 

konfigurim të ri të fletës së votimit, mund të votohej vetëm në një kuti dhe vetëm me një 

përzgjedhje, në referim të nenit 117, të Kodit Zgjedhor, votimi i tij i përkiste mënyrës klasike 

të votimit dhe nevoja e përfshirjes së tij në këtë spot, nuk është pjesë e objektit të spotit, pra të 

mënyrave korrekte dhe jo korrekte të votimit me dy përzgjedhje. 
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Sipas tyre, edhe vetë legjislatori në referimin që i bën subjekteve zgjedhore, në nenin 117 të 

Kodit Zgjedhor, ka parasysh partinë politike ose koalicionin, pasi vetëm këto të dyja mund të 

votoheshin veçmas si parti ose kandidat, ashtu dhe së bashku parti dhe kandidat preferencial.. 

Sa i përket pretendimit të ankuesit, se numri i lartë i fletëve të pavlefshme në qarkun Dibër, i 

përkisinin pikërisht kandidatit dhe se ishin pasojë direkte e mosinformimit të duhur nga ana e 

KQZ, për mënyrën e votimit, përfaqësueset e KQZ-së informuan se një pretendim i tillë ishte 

objektivisht i pamundur për t’u provuar, jo vetëm për kandidatin e pavarur, por për asnjë 

subjekt zgjedhor nuk mund të bëhet identifikimi, nëse vota e hedhur nga zgjedhësi ka qenë 

vullnet dhe dëshirë e tij për tu nxjerrë e pavlefshme, apo ardhur si rezultat i mosdijes së 

mënyrës korrekte të votimit. 

Ato theksuan gjithashtu faktin se kandati i pavarur z. E.D. ka marrë në total 530 vota dhe 

është e pamundur të provohet nëse kjo pavlefshmëri ka ardhur si pasojë e mungesës së 

informacionit dhe ndërgjegjësimit apo si rrjedhim i vullnetit të lirë të zgjedhësve, për t’i 
nxjerrë fletët e pavlefshme. 

Në këtë kontekst, përfaqësueset me autorizim të KQZ-së theksuan faktin se Komisioni 

Qendror i Zgjedhjeve, jo vetëm që nuk ka ndërmarrë asnjë veprim diskriminues ndaj 

subjekteve zgjedhore pjesëmarrëse në zgjedhje, por si institucioni kryesor për organizimin dhe 

administrimin e zgjedhjeve, ka përmbushur të gjitha detyrimet e veta ligjore dhe nënligjore 

për realizimin e zgjedhjeve sa më të qeta, të lira, demokratike e me standardet më të larta.  

Të pyetura nga përfaqësuesit e KMD-së, nëse ato gjykonin se ka një diferencim në trajtim 

ndërmjet subjekteve politike dhe kandiatevë të pavarur për sa i përket informacionit të dhënë 

nëpërmjet spotit informues, përfaqësueset e KQZ-së e mohuan këtë fakt duke u shprehur se 

ndryshimet e Kodit Zgjedhor preknin vetëm subjektet politike dhe jo kandidatët e pavarur. 

Ato theksuan edhe një herë se informimi i votuesve, mbi mënyrën e votimit është realizuar në 

mënyra të shumëllojshme.  

 Në vijim të shqyrtimit të ankesës nr. 83, datë 07.05.2021, në datën 24.11.2021, KMD 

iu drejtuar KQZ-së, nëpërmjet e-mailit zyrtar për informacion plotësues si vijon: 

 

 Informacion mbi datën e saktë, kur fletet e votimit kane qenë të disponueshme, si dhe  

kur janë vënë në dispozicion të qendrave të votimit; 

 

 Sa ka qenë periudha kohore e procesit informues për publikun mbi fletët e votimit dhe 

mënyrës së votimit, nga momenti i miratimit dhe vënies së tyre në dispozicion të 

qendrave të votimit? 
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 Në përgjigje të e-mailit të KMD-së, KQZ dërgoi e-mailin e datës 26.11.2021, 

nëpërmjet së cilit sqaron se: 

 

“Për sa i përket pikës së parë, fletët e votimit kanë qenë në magazinat e Komisionit Qendror 

të Zgjedhjeve në datën 20 Prill 2021. Procesi i shpërndarjes së fletëve të votimit nga 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor (92 

KZAZ) është realizuar nga data 21.04.2021 deri më 24.04.2021. Bazuar në nenin 100 të ligjit 

nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, KZAZ-

të kanë bërë shpërndarjen në Qendrat e Votimit të materialeve zgjedhore, ku përfshihen dhe 

fletët e votimit, në datën 24 Prill 2021.  

 

Në lidhje me pikën e dytë, KQZ ka realizuar procesin edukues/informues/sensibilizues mbi 

plotësimin korrekt të fletës së votimit dhe mënyrën e votimit nëpërmjet spoteve televizive (dhe 

në emisionet me shikueshmëri të lartë “prime time”), spoteve radiofonikë, banera nëpër 

portale dhe mediat sociale të KQZ-së. Realizimi i spoteve ka filluar mënjëherë pas vendimit 

nr. 05, datë 04 prill 2021, të Kolegjit Zgjedhor. Trasmetimi i tyre është realizuar në mediat 

kombëtare me shikueshmëri më të lartë, në mediat lokale me titra në gjuhën e pakicave 

kombëtare nga data 10 prill 2021 deri më datë 25 Prill 2021. Theksojmë se spotet kanë qenë 

të realizuara në gjuhën e pakicave dhe në gjuhën e shenjave.” 

 

 

C. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë proçesit të 
shqyrtimit të çështjes. 

Mbështetur në provat e administruara gjatë proçesit të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri 

vlerëson se: 

1. Lidhur me trajtimin e padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë të ankuesit. 

Në zgjedhjet kombëtare të datës 25 prill 2021, përveç subjekteve politike morën pjesë dhe garuan  

edhe 5 (pesë) kandidatë të pavarur në pesë qarqe të vendit, ndërmjet të cilëve edhe z. E.D., i cili 

është caktuar si kandidat i pavarur për deputet në Qarkun Dibër, nëpërmjet Vendimit nr. 118, datë 

08.03.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. 

Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë ka pësuar disa ndryshime nëpërmjet ligjit nr. 

118/2020, datë 5.10.2020. Aktualisht, në nenin 117 të Kodit Zgjedhor (të ndryshuar) 

parashikohen 3 (tre) mënyra të sakta votimi. Në pikat 1 dhe 2, të këtij neni parashikohet 

shprehimisht se:  

“1. Fletët e votimit ndahen në vota të vlefshme ose në vota të pavlefshme. 
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2. Vota të vlefshme janë vetëm fletët e votimit, në të cilat është votuar qartësisht vetëm për 

njërën nga subjektet zgjedhore dhe/ose vetëm për njërin nga kandidatët e tij. Kur është votuar 

për më shumë se një kandidat të të njëjtit subjekt zgjedhor, vota i llogaritet vetëm subjektit 

zgjedhor.”  

Mbështetur në ndryshimet e fundit të Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, Kolegji 

Zgjedhor i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë u shpreh me Vendimin nr. 5, datë 04.04.2021, 

duke miratuar formatin e fletës së votimit, për zgjedhjet vendore të datës 25 prill 2021, format, i cili 

ishte i ndryshëm krahasuar me fletën e votimit në zgjedhjet kombëtare paraardhëse të datë 26 

qershor  2017. Formati i votimit ndryshonte vetëm në lidhje me mënyrën e votimit për subjektet 

dhe partitë politike, ndërkohë që për kandidatët e pavarur, formati i fletës së votimit për zgjedhjet e 

datës 21.04.2021, ishte e pandryshuar, duke ruajtur formën e formatit paraardhës. 

Në nenin 19, pika 1, shkronja  g), dhe pika 2, të ligjit nr. 10 019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar
5
, parashikohet se:  

“1. Komisioneri ka këto kompetenca: .........“g) kujdeset për edukimin, informimin dhe 

ndërgjegjësimin e zgjedhësve; 

2.Aktet administrative bazë të Komisionerit në ushtrimin e detyrës janë vendimet,  

urdhrat dhe udhëzimet.” 

Referuar kompetencave të sipërcituara, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve ka miratuar Vendimin 

nr. 9, datë 19.01.2021. “Për miratimin e programit të edukimit, informimit dhe sensibilizimit të 

zgjedhësve, për zgjedhje për Kuvend të datës 25 prill 2021”, ku një ndër objektivat kryesorë të tij 

ka qenë dhe informimi dhe edukimi i zgjedhësve mbi mënyrën e votimit, përdorimit të medias 

online, rrjeteve sociale dhe materialeve propagandistike.  

Referuar informacionit të dërguar nga KQZ, rezulton se përgjatë periudhës nga data 10 prill 2021 

deri më datë 25 Prill 2021, në kuadër të proçesit informues, edukues dhe ndërgjegjësues të 

ndërmarra në ushtrim të kompetencave të saj, lançoi edhe spotin (video) “Ja si plotësohet fleta e 

votimit”, ku jepen sqarimet përkatëse lidhur me mënyrën e se si duhet të plotësohet fleta e votimit. 

Pas analizimit të drejtpërdrejtë të këtij spoti, i cili është i publikuar në faqen zyrtare të KQZ-së, 

sikurse ka qenë i shfaqur edhe gjatë pauzave publicitare në media e televizione të ndryshme, KMD 

konstatoi se sqarimet përkatëse jepeshin vetëm lidhur me mënyrën e plotësimit të fletës së votimit 

të subjekteve dhe partive politike, por në asnjë rast nuk përmendej fakti se si zgjedhësit do të mund 

të votonin për kandidatët e zgjedhur nga zgjedhësit apo kandatët e pavarur. 

                                                           
5
 Ndryshuar me ligjet nr.74/2012, datë 19.07.2012, nr. 31/2015, datë 02.04.2015, nr. 101/2020,datë 23.7.2020, 

nr. 118/2020, datë 5.10.2020; shfuqizuar një pikë me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 28, datë 30.6.2021, 

shfuqizuar një fjali me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 31, datë 4.10.2021. 
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Gjatë hetimit administrativ, KQZ justifikoi se spoti publicitar nuk i kishte përfshirë kandidatët e 

pavarur, pasi formati i votimit për ta ishte i pandryshuar dhe si rrjedhim spoti kishte qëllim të 

nxirrte në pah ndryshimet në formatin e tij, që preknin vetëm mënyrën e votimit për 

subjektet/partitë politike.  

Pavarësisht justifikimit të KQZ-së, Komisioneri gjykon se kandidati i pavarur E.D., i cili ka garuar 

në Qarkun Dibër, është ekspozuar nga ana e KQZ-së, ndaj një qendrimi të pabarabartë në krahasim 

me subjektet, apo partitë politike, që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e vitit 2021. Komisioneri 

gjykon se pavarësisht se formati i fletës së votimit nuk kishte ndryshuar për kandidatët e pavarur, 

sërish mënyra e votimit për ta, duhet të ishte reflektuar në spotin informues të KQZ-së. Në parim, 

zgjedhjet kombëtare duhet të konsistojnë në një konkurrim të barabartë ndërmjet partive politike 

dhe kandidatëve të pavarur të zgjedhur nga elektorati. Barazia në këtë “garë”, fillon që nga trajtimi 

i tyre në mënyrë të barabartë gjatë fushatës parazgjedhore, ku votuesit duhet të informohen njëlloj 

mbi mënyrën e votimit për të gjithë subjektet garuese.   

B. Shkaku i mbrojtur. 

B/1. Shkaku i mbrojtur “bindja politike”.  

Z.  E.D.  pretendon diskriminim për shkak të “bindjes politike”, nga ana e Komisionit Qëndror 

të Zgjedhjeve. 

 

“Bindja politike” është një prej shkaqeve, për të cilat, Ligji Nr.10 221, datë 4.2.2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, ofron mbrojtje. Në nenin 1 të tij, përcaktohet se: 

“Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit në 

lidhje me racën, etninë, ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, bindjet politike, fetare ose filozofike, 

gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, gjininë, identitetin gjinor, orientimin seksual, 

karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, 

përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, 

vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e jashtme, aftësinë e 

kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër.” 

Në parim, Komisioneri çmon se “bindja politike” konsiderohet si një shkak i mbrojtur, pasi 

parashikohet si i tillë në bazën ligjore të sipërpërmendur.  

 

Ankuesi E.D. ka garuar në cilësinë e kandidatit të pavarur në Qarkun e Dibrës, ndërmjet 

shumë subjekteve të tjera politike. Në këtë sens, është e kuptueshme që ai ka bindje të 

caktuara politike, të cilat i ka lançuar gjatë fushatës së tij elektorale të zhvilluar para 

zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021. Z. E.D. ka depozituar në cilësi 
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prove pranë KMD-së Vendimin nr. 118, datë 08.03.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, 

nëpërmjet së cilit është vendosur, se ai do të jetë kandidat i pavarur në këtë zgjedhje.  

 

Pavarësisht sa më sipër, Komisioneri gjykon se edhe subjektet e tjera politike, me të cilat 

krahasohet z. E.D., e mbartin shkakun e bindjes politike, njëlloj si ai. Në këtë kontekst, KMD 

gjykon se për çështjen objekt shqyrtimi “bindja politike” nuk konsiderohet si shkak i mbrojtur për 

ankuesin.  

 

B/2. Shkaku i mbrojtur “përkatësia në grup të veçantë”. 
 
Gjatë shqyrtimit administrativ të ankesës së z. E.D., Komisioneri çmoi se një tjetër shkak i 

mbrojtur për ankuesin, është edhe “përkatësia në një grup të veçantë“. Ankuesi i përket 

grupit të veçantë të kandidatëve të pavarur, që kanë garuar në 5 (pesë) qarqe të vendit, në 

zgjedhjet kombëtare për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25.04.2021. 

 

“Përkatësia në një grup të veçantë” është një prej shkaqeve, për të cilat, Ligji Nr.10 221, datë 

4.2.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, ofron mbrojtje. Në nenin 1 të tij, 

përcaktohet se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë dhe 

mosdiskriminimit në lidhje me racën, etninë, ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, bindjet politike, 

fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, gjininë, identitetin gjinor, 

orientimin seksual, karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, përkatësinë 

prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen 

civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e jashtme, 

aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër.” 

Në lidhje me sa më sipër, Komisioneri gjykon se “përkatësia në një grup të veçantë” 

konsiderohet si shkak i mbrojtur, pasi parashikohet si i tillë në bazën ligjore të 

sipërpërmendur. KMD gjykon gjithashtu se grupi i kandidatëve të pavarur garues në zgjedhjet 

e vitit 2021, konsiderohet si grup i veçantë, pasi karakteristika e veçantë e tyre është se 

garojnë të vetëm dhe nuk janë të atashuar pranë ndonjë subjekti apo partie politike, si dhe 

zgjedhja e tyre behet nga elektorati i qarkut përkatës dhe miratohen me vendim të Komisionerit 

Shtetëror të Zgjedhjeve. 

 

C. Lidhja e trajtimit të padrejtë, disfavorizues dhe të pabarabartë me shkakun e 
mbrojtur – përkatësinë në një grup të veçantë. 

Referuar sa më sipër, Komisioneri ka konstatuar se ankuesi E.D. është ekspozuar ndaj një 

qendrimi të pabarabartë nga ana e KQZ-së. Gjatë shqyrtimit administrativ të ankesës, 

Komisioneri çmoi se shkak i mbrojtur diskriminimi në rastin e ankuesit është “përkatësia në 

një grup të veçantë”. Si grup i veçantë, në rastin konkret, është vlerësuar grupi i kandidatëve 
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të pavarur, që kanë garuar në zgjedhjet kombëtare për Kuvendin e Shqipërisë në datën 

25.04.2021. 

  

Përkatësia në një grup të veçantë përbën shkak të mbrojtur sipas legjislacionit shqiptar dhe atij 

ndërkombëtar. Në nenin 14, të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut parashikohet 

shprehimisht: “Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të përcaktuara në këtë Konventë duhet të 

sigurohet, pa asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, 

mendimet politike ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një 

minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo status tjetër”. Përkatësia në një grup të veçantë 

konsiderohet si shkak i mbrojtur nën opsionin “çdo status tjetër”. 

 

Në nenin 1 të LMD, të ndryshuar, përcaktohet se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin 

e parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit në lidhje me racën, etninë, ngjyrën, gjuhën, 

shtetësinë, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, 

gjininë, identitetin gjinor, orientimin seksual, karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, 

shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose 

martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, 

pamjen e jashtme, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak 

tjetër.” 

Për sa më sipër, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si një institucion barazie i 

specializuar për mbrojtjen nga diskriminimi, në zbatim të dispozitave të Ligjit nr. 10221, datë 

04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar,  ka si qëllim të sigurojë të drejtën 

e çdo personi për: “a) barazi përpara ligjit dhe mbrojtje të barabartë nga ligji; b) barazi të 

shanseve dhe mundësive për të ushtruar të drejtat, për të gëzuar liritë dhe për të marrë pjesë 

në jetën publike; c) mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit 

diskriminimin”. 

Diskriminimi përkufizohet nga Ligji 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i 

ndryshuar, në nenin 3, pika 1, si: “Çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në 

cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim apo pasojë pengesën apo 

bërjen e pamundur të ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët, të të drejtave e lirive 

themelore të njohura me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet ndërkombëtare të 

ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi”. 

  

Kodi i Procedurës Administrative
6
 ka saktësuar se barra e provës në çështjet e diskriminimit të 

pretenduar, i kalon palës tjetër/organit publik, në këtë rast Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i 

                                                           
6 Kështu, neni 82, pika 2 e tij, përcakton se: “Në rastet kur pala paraqet prova mbi të cilat bazon pretendimin për sjelljen 
diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të prezumohet se ka pasur diskriminim, pala tjetër dhe/ose organi publik 
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cili duhet të provojë se subjekti ankues nuk është trajtuar në mënyrë të padrejtë, disfavorizues 

e të pabarabartë, për shkakun e pretenduar. 

Neni 82, pika 2 e këtij Kodi, përcakton shprehimisht se: “Në rastet kur pala paraqet prova 

mbi të cilat bazon pretendimin për sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të 

prezumohet se ka pasur diskriminim, pala tjetër dhe/ose organi publik detyrohet të provojë se 

faktet nuk përbëjnë diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në 

dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj”. 

LMD, i ndryshuar, ka saktësuar gjithashtu se barra e provës në çështjet e diskriminimit të 

pretenduar, i kalon palës tjetër/organit publik, në këtë rast KQZ-së, që duhet të provojë se 

ankuesi nuk është ekspozuar ndaj një qendrimi të padrejtë dhe disfavorizues për shkak të 

përkatësisë në një grup të veçantë, që është grupi i kandidatëve të pavarur, që kanë garuar për 

zgjedhjet kombëtare të datës 25.04.2021. 

Kështu, neni 33, pika 7/1, i LMD, të ndryshuar, përcakton se: “Në rastet kur pala ankuese 

paraqet fakte mbi të cilat bazon pretendimin për sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave 

mund të prezumohet se ka pasur diskriminim, pala tjetër, kundër së cilës është paraqitur 

ankesa, detyrohet të provojë se faktet nuk përbëjnë diskriminim.” 

 

Parimi i ndarjes së barrës së provës është një parim i mirënjohur tashmë në legjislacionin e 

BE-së dhe KEDNJ. KEDS
7
 gjithashtu ka pranuar që në çështjet e diskriminimit, barra e 

provës nuk duhet të varet plotësisht nga ankuesi, por duhet të jetë objekt i një rregullimi të 

duhur. 

Duke qenë se pala kundër të cilës drejtohet ankesa disponon gjithë informacionin dhe 

dokumentacionin e nevojshëm për të provuar bazueshmërinë e pretendimeve, legjislacioni i ka  

transferuar barrën e provës palës kundër të cilës është paraqitur ankimi, kur vihet re se prima 

facie është ngritur një pretendim për diskriminim. Pala kundër të cilës është paraqitur ankesa 

ka barrën e provës të provojë se trajtimi i diferencuar nuk është diskriminues. 

 

Kjo mund të realizohet në njërën nga dy mënyrat e mëposhtme: 

1. Duke vërtetuar se nuk ka ndonjë lidhje shkakësore, midis shkakut të mbrojtur dhe 

trajtimit të pafavorshëm apo të pabarabartë ose, 

2. Duke demonstruar që megjithëse ky trajtim është i lidhur me shkakun e pretenduar, 

ekziston një justifikim i arsyeshëm dhe objektiv.  

                                                                                                                                                                                      

detyrohet të provojë se faktet nuk përbëjnë diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në dispozicion 

të palëve provat e zotëruara prej saj”. 
7 Komiteti Evropian per të Drejtat Sociale. 
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Nëse subjekti kundër së cilit drejtohet ankesa nuk është në gjendje të provojë njërën nga të 

dyja, atëherë do të jetë përgjegjës për diskriminimin.
8
 

Në aspektin procedural, si fillim pala ankuese duhet të provojë se i vetmi shpjegim i 

arsyeshëm për trajtimin e diferencuar, është shkaku i mbrojtur nga diskriminimi dhe në 

kushtet, kur arrihet ky nivel provueshmërie barra e provës për të provuar të kundërtën, që 

veprimet nuk përbëjnë diskriminim i bie palës tjetër.  Pra, nëse faktet e prezantuara nga 

ankuesi duken të besueshme dhe në përputhje me provat në dispozicion, GJEDNJ në 

praktikën e vet i ka pranuar ato si të provuara, përveçse kur pala tjetër kundër së cilës paraqitet 

ankesa paraqet një shpjegim alternativ bindës. GJEDNJ pranon si fakte ato vlerësime “të 

mbështetura nga vlerësimi i lirë i të gjitha provave…..provat mund të vijnë nga 

bashkëekzistenca e deduksioneve/prezumimeve mjaftueshmërisht të forta, të qarta dhe të 

përputhshme apo nga prezumime faktesh të pa kundërshtuara. Për më tepër, niveli i bindjes i 

nevojshëm për arritjen e një konkluzioni të veçantë dhe lidhur me këtë, shpërndarja e barrës 

së provës, janë të lidhura ngushtësisht
9”. 

Në lidhje me rastin në fjalë, mbështetur në analizimin e fakteve dhe provave të administruara 

gjatë hetimit administrativ, Komisioneri ka vlerësuar se ekziston një trajtim i pabarabartë, i 

ankuesit E.D. nga ana e KQZ-së, pasi spoti informues, i lançuar nga ana e këtij institucioni, 

për informimin dhe ndërgjegjësimin e votuesve gjatë periudhës parazgjedhore, nuk ka 

përfshirë informacion mbi mënyrën e votimit të kandidatëve të pavarur, ku përfshihet edhe z. 

E.D.. 

Në prapësimet e saj, KQZ ka theksuar faktin se mospërfshirja e kandidatëve të pavarur në spotin 

informues, lidhet me  faktin se ndryshimet e fundit të Kodit Zgjedhor kanë prekur vetëm subjektet 

politike dhe jo kandidatët e pavarur. KQZ ka theksuar faktin se përveç spotit informues, ka patur 

edhe disa mënyra të tjera, të cilat janë përdorur për të kryer informimin dhe ndërgjegjësimin e 

zgjedhësve, pasi informacioni për të gjitha subjektet zgjedhore përfshirë këtu dhe kandidatët e 

pavarur të regjistruar në 5 (pesë) qarqe, që korrespondonin me numrat në fletën e votimit, 

kanë qenë të vendosura në çdo hyrje të godinave dhe në çdo qendër votimi, në ndihmë të 

zgjedhësve, ku para se zgjedhësi të mund të bënte zgjedhjen e tij në fletën e votimit, 

orientohej përmes posterit, për të gjitha subjektet zgjedhore, garuese në zgjedhje. 

                                                           
8 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-laë-2018_en.pdf,fq.232. 
9
 GJEDNJ, Nachova dhe të tjerët kundër Bullgarisë (GC) paragrafi 147, (ECtHR, Nachova and others v. 

Bulgaria [GC] (Nos. 43577/98 and 43579/98), 6 July 2005). Kjo përsëritet në çështjen e GJEDNJ-së, Timishev 

kundër Rusisë (Numrat 55762/00 dhe 55974/00), 13 Dhjetor 2005, paragrafi 39 (ECtHR, Timishev v. Russia 

(Nos. 55762/00 and 55974/00), 13 December 2005), dhe GJEDNJ, D.H dhe të tjerët kundër Republikës Çeke 

[GC] (Nr. 57325/00), 13 Nëntor 2007, paragrafi 178 (ECtHR, D.H. and others v. the Czech Republic [GC] (No. 

57325/00), 13 November 2007).  
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Për sa më sipër, KMD vë në dukje faktin se ndryshimet e fundit ligjore të Kodit Zgjedhor janë 

kryer në muajin tetor  2020, nëpërmjet ligjit nr. 118/2020, datë 05.10.2020,“Për disa shtesa dhe 

ndryshime në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008,“Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar””, ndryshime, të cilat u pasuan nga Vendimi nr. 5, datë 04.04.2021, i Kolegjit 

Zgjedhor të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, që miratoi formatin e fletës së votimit.  

Referuar informacionit të administruar nga KQZ, rezulton se procesi i shpërndarjes së fletëve të 

votimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Komisionet e Zonave të Administrimit 

Zgjedhor (92 KZAZ) është realizuar nga data 21.04.2021 deri më datën 24.04.2021, ndërkohë 

që këto të fundit kanë realizuar shpërndarjen në Qendrat e Votimit të materialeve zgjedhore, 

ku përfshihen dhe fletët e votimit, në datën 24 Prill 2021. Fushata informuese për votuesit ka 

filluar në datën 10 prill 2021 deri më datë 25 Prill 2021.  

 

Në këtë kontekst, Komisioneri gjykon se afati i shkurtër kohor nga momenti i miratimit të 

ndryshimeve të fundit ligjore në Kodin Zgjedhor, nëpërmjet ligjit nr. 118/2020, datë 05.10.2020 

dhe vijimit të procedurave të tjera, sikurse janë cituar më sipër, ka ndikuar në informimin dhe 

e pamjaftueshëm të votuesve. Kryerja e një procesi informues nga ana e KQZ-së vetëm për 15 

(pesëmbëdhjetë) ditë, pra nga data 10 prill 2021 deri më datë 25 Prill 2021, nuk ka qenë i 

mjaftueshëm për kryerjen e informimit të popullatës, ku një pjesë e zgjedhësve kanë qenë 

votues për herë të parë. Kjo mangësi e procesit parazgjedhor ka qenë e njëjtë si për kandidatët 

e pavarur, ashtu edhe për subjektet politike. 

 

Në mbështetje të idesë së mësipërme,  si dhe në referencë të të dhënave të vendimeve për miratimin 

e tabelave përmbledhëse të votimit në të gjitha zonat zgjedhore
10

, Komisioneri ka analizuar 

raportin ndërmjet votave të vlefshme, atyre të pavlefshme me numrin e zgjedhësve që kanë votuar, 

si në qarqet, ku kanë garuar kandidatët e pavarur, ashtu edhe në qarqet ku nuk ka patur të tillë. Në 

qarqet Tiranë, Dibër, Shkodër, Gjirokastër dhe Lezhë, krahas subjekteve politike, kanë garuar edhe  

5 (pesë)  kandidatë të pavarur, ndërkohë që në 7 (shtatë) zonat e tjera zgjedhore kanë marrë pjesë 

vetëm subjekte politike. 

 

Tabela – Të dhëna mbi numrin e votuesve, votave të vlefshme dhe të pavlefshme në të gjithë 

qarqet e vendit, në zgjedhjet kombëtare të datës 25.04.2021. 

Nr.  Qarku/Zona Zgjedhore Numri i 
zgjedhësve që 
kanë votuar 

Vota të pavlefshme Vota të vlefshme 

1. Tiranë 484,769  18,399 ose 3.7% 466,058 ose 96% 

2. Dibër 69,133 4,686 ose 6.7% 64 297 ose 93% 

3. Shkodër 113,897 6,114 ose 5.3% 107,781 ose 95% 

4. Gjirokastër 47,888 2,310 ose 4.8% 45,570 ose 95% 

                                                           
10

 Referuar http://kqz.gov.al/results/results2021/results2021.htm 
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5. Lezhë 76,649 4,946 ose 6.4% 71,702 ose 94% 

6. Kukës 40,894 2,188 ose 5.3% 38,656 ose 94.5% 

7. Berat 80,933 5,292 ose 6.5% 75,637 ose 93.5% 

8. Durrës 161,274 7,808 ose 4.8% 153,047 ose 94.9% 

9. Elbasan 166,048 9,776 ose 5.9% 156,162 ose 94% 

10. Vlorë 106,664 4,730 ose 4.4% 101,923 ose 95.5% 

11. Korçë 131,198 7,375 ose 5.5% 123,812 ose 94% 

12. Fier 182,906 9,375 ose 5.1% 173,525 ose 94.8% 

 
Totali 

1,662,248 
zgjedhës që kanë 

votuar 

82,999 ose 4.99% të 
numrit të zgjedhësve që 

kanë votuar 

1,578,170 ose 94.9% 
të numrit të 

zgjedhësve që kanë 
votuar 

 

Sikurse vihet re në rezultatet e tabelës së mësipërme, përqindja e votave të pavlefshme në qarqet ku 

kanë garuar kandidatët e pavarur është e përafërt me qarqet, ku nuk ka patur kandidatë të pavarur. 

Ndërkohë që numri total i votave të pavlefshme është 82,999 të tilla, që në gjykimin e KMD-së 

është një numër i konsiderueshëm. 

Mbështetur në analizën e sipërcituar, KMD gjykon se zhvillimi i një procesi informues brenda 

një kohe të pamjaftueshme, ka patur ndikim si në qarqet, ku kanë garuar kandidatë të pavarur, 

ashtu edhe në ato qarqe apo zona zgjedhore, në listat e së cilave nuk ka patur të tillë.  

 

Në këto kushte, mbështetur në informacion e përcjellë nga KQZ, si dhe në referencë të 

analizës së votave, KMD krijon dyshimin e arsyeshëm që trajtimi i pabarabartë ndaj së cilit 

është ekspozuar z. E.D., nuk është i lidhur me të qënurin e tij kandidat i pavarur, ose me 

shkakun e diskriminimit “përkatësia në një grup të veçantë”. Në këtë sens, KMD gjykon se 

periudha kohore përgjatë së cilës është kryer procesi i ndërgjegjësimit dhe informimit të 

publikut nëpërmjet spoteve informuese, apo edhe nëpërmjet mënyrave të tjera të përdorura 

nga KQZ ka qenë tepër e shkurtër për të siguruar një informim të mjaftueshëm të zgjedhësve 

shqiptarë. Nisur nga koha e pamjaftueshme, institucioni është përqëndruar më shumë në 

informimin e zgjedhëzve lidhur me ndryshimet thelbësore të Kodit Zgjedhor dhe fletës së 

votimit duke neglizhuar pa qëllim diskriminues aspekte të tjera të ndryshuara në thelb siç 

është ai i kandidatëve të pavarur. 

Për sa më sipër, KMD gjykon nuk ka ndonjë lidhje shkakësore, midis shkakut të mbrojtur dhe 

trajtimit të pabarabartë, ndaj së cilit është ekspozuar ankuesi E.D.. 

 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Mbështetur në nenin 1, nenin 7, pika 1, nenit 20, nenit 21, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a) e 

nenin 33, pikat 10-11, të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 

i ndryshuar, 
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Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I : 

 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të z. E.D., për shkak të “bindjes politike” dhe 

“përkatësisë në një grup të veçantë”, nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. 

 

2. Kundër këtij Vendimi lejohet ankim pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

 

 

 

 

   KOMISIONERI 
 
   
  Robert GAJDA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkak – bindja politike, përkatësi në grup të vecantë 

Fusha -  të mira dhe shërbime 

Lloji i vendimit - mosdiskriminim 
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