REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE
UDHËZIM
Nr.2, Datë 29.01.2013
(ndryshuar me vendimin nr.22, datë 01.02.2019 të KQZ-së)
(ndryshuar me vendimin nr.44, datë 17.02.2017 të KQZ-së)
PËR
CAKTIMIN E RREGULLAVE PËR DEPOZITIMIN DHE VERIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT
TË KANDIDIMIT DHE AFATET PËR PUBLIKIMIN E LISTAVE TË KANDIDATËVE

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbështetje të nenit 21, pika 1, nenit 23, pika 1, gërma b,
nenit 67, nenit 68, nenit 69, nenit 71, nenit 72 dhe nenit 73 të ligjit Nr. 10019, datë 29.12.2008
“Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar

U D H Ë Z O N:
PJESA I
QËLLIMI DHE PARIME TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Ky udhëzim ka për qëllim të rregullojë procedurat për depozitimin, verifikimin dhe miratimin e
listave shumemërore të partive politike dhe dokumentacionit të rregjistrimit të kandidatit të
propozuar nga Zgjedhësit, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si dhe përcaktimin e afateve për
publikimin e listave të kandidatëve, për zgjedhjet për Kuvendin.
Neni 2
Afatet
1. Partia politike që është regjistruar në KQZ si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend,
depoziton në KQZ listën shumemërore të kandidatëve të saj për çdo zonë zgjedhore së
bashku me dokumentacionin e përcaktuar në këtë udhëzim, jo më vonë se 50 ditë para datës
së zgjedhjeve.
2. Partia politike, pjesëtare e një koalicioni, depoziton në KQZ listën shumemërore të
kandidatëve të saj për çdo zonë zgjedhore, së bashku me dokumentacionin e kandimit të
parashikuar në këtë udhëzim, jo më vonë se 50 ditë para datës së zgjedhjeve.
3. Komiteti nismëtar i regjistruar në KQZ, depoziton jo më vonë se 50 ditë para datës së
zgjedhjeve, kërkesën për regjistrim dhe dokumentacionin e kandidimit të kandidatit të
propozuar nga zgjedhësit.
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Neni 3
Përmbajtja e listës shumemërore
1. Lista shumemërore e kandidatëve të partive politike që do të depozitohet në KQZ duhet të
këtë renditje sipas rendit shifror, duke filluar nga numri 1 dhe duhet nënshkruar nga
Kryetari i Partisë sipas modelit të miratuar nga KQZ.
2. Për cdo zonë zgjedhore, të paktën 30 % e kandidatëve të listave shumemërore dhe një në
tre emrat e parë të listës duhet t’i përkasë secilës gjini.
3. Kandidati për deputet, i regjistruar në një listë shumemërore në një zonë zgjedhore nuk
mund të regjistrohet si i tillë për një zonë zgjedhore tjetër, qoftë edhe për llogari të një
partie apo koalicioni tjetër dhe as si i propozuar nga një grup zgjedhësish.
4. Numri i kandidatëve në listën shumemërore për cdo zonë zgjedhore, të një partie të
regjistruar si subjekt zgjedhor më vete nuk duhet të jetë jo më i vogël se numri i
mandateve qe do të zgjidhen në zonën zgjedhore përkatëse.
5. Numri i kandidatëve në listën shumemërore për cdo zonë zgjedhore, të një partie
pjesëtare në koalicion, nuk duhet të jetë më i vogël se sa gjysma e mandateve që
zgjidhen në zonën zgjedhore përkatëse.
PJESA E II
DOKUMENTET E KANDIDIMIT
Neni 4
Dokumentacioni që shoqëron listën shumemërore të partisë politike e cila zotëron
mandat në Kuvend
1. Listat shumemërore të partive politike, të cilat zotërojnë të paktën një mandat në Kuvend,
duhet të shoqërohen në çdo rast me dokumentacionin si më poshtë:
a. Deklarimin e vendeve sipas kuotës gjinore;
b. Deklaratën për çdo kandidat të listës ku të deklarohen të gjitha elementet e
përcaktuara në nenin 72, pika 2 gërma b dhe c, të Kodit Zgjedhor;
c. Kopje të dokumentit të identitetit të cdo kandidati në listë.
d. Sipas rastit, kopja e deklaratës së dorëheqjes nga funksionet e përcaktuara në
nenin 63, pika 4 të Kodit Zgjedhor, depozituar dhe protokolluar pranë institucionit
përkatës.
e. Vërtetimin e Kuvendit të Shqipërisë për zotërimin e mandateve në Kuvend të
partisë politike.
2. Në çdo rast deklaratat me elemetet e përcaktuara në pikën 1 gërma b të këtij neni do të
plotësohen sipas të dhënave në dokumentin e identifikimit të kandidatit.
Neni 5
Dokumentacioni që shoqëron listën shumemërore të partisë politike, pjesëtare në
koalicion, e cila zotëron mandat në Kuvend
Partitë politike, pjesëtare të një koalicioni, depozitojnë së bashku me listat shumemërore të
kandidatëve të tyre, dokumentacionin e përcaktuar në nenin 4 të këtij udhëzimi në rast se të
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gjitha partitë pjesëtare të koalicionit zotërojnë bashkarisht në Kuvend një numër mandatesh jo
më të vogël se numri i partive pjesëtare të koalicionit.
Neni 6
Dokumentacioni që shoqëron listën shumemërore të partisë politike e cila nuk zotëron
mandat në Kuvend
Listat shumemërore të partive politike, të cilat nuk zotërojnë asnjë mandat në Kuvend, duhet të
shoqërohen në çdo rast me dokumentacionin si më poshtë:
a. Deklarimin e vendeve sipas kuotës gjinore;
b. Deklaratën për çdo kandidat të listës, ku të deklarohen të gjitha elementet e
përcaktuara në nenin 72, pika b dhe c të Kodit Zgjedhor.
c. Kopje të dokumentit të identitetit të cdo kandidati në listë.
d. Sipas rastit, kopja e deklaratës së dorëheqjes nga funksionet e përcaktuara në
nenin 63, pika 4 të Kodit Zgjedhor, depozituar dhe protokolluar pranë institucionit
përkatës.
e. Listën e zgjedhësve që mbështesin listat shumemërore të partisë me emrat
e jo më pak se 5 000 zgjedhësve
f. Kopje të letërnjoftimit të vlefshëm të nënshkruar nga zgjedhësi për cdo zgjedhës
në formularin tip.

Neni 7
Dokumentacioni që shoqëron listën shumemërore të partisë politike pjesetare në
koalicione të cilat nuk zotërojnë numrin e mjaftueshëm të mandateve në Kuvend
Listat shumemërore të partive politike pjesëtare të një koalicioni të cilat nuk zotërojnë asnjë
mandat në Kuvend ose zotërojnë bashkarisht më pak mandate se numri i partive pjesëtare të
koalicionit, duhet të shoqërohen në çdo rast me dokumentacionin e miratuar me vendim të KQZsë si më poshtë:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Deklarimin e vendeve sipas kuotës gjinore;
Deklaratën për çdo kandidat të listës, ku të deklarohen të gjitha elementet e
përcaktuara në nenin 72, pika b dhe c të Kodit Zgjedhor.
Kopje të dokumentit të identitetit të cdo kandidati në listë.
Sipas rastit, kopja e deklaratës së dorëheqjes nga funksionet e përcaktuara në
nenin 63, pika 4 të Kodit Zgjedhor, depozituar dhe protokolluar pranë
institucionit përkatës.
Listën e zgjedhësve që mbështesin listat shumemërore të partive pjesëtare të
koalicionit në tërësi me emrat e jo më pak se 7 000 zgjedhësve;
Kopje të letërnjoftimit të vlefshëm të nënshkruar nga zgjedhësi për cdo zgjedhës
në formularin tip.

Neni 8
Rregjistrimi i kandidatëve të propozuar nga zgjedhësit
1. Komiteti nismëtar për regjistrimin e një kandidati për deputet të propozuar nga zgjedhësit
duhet të regjistrohet në KQZ jo më vonë se 70 ditë para datës së zgjedhjeve.
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2. Propozimi nga Komiteti Nismëtar për regjistrimin e kandidatit të propozuar nga zgjedhësit
si kandidat për deputet do të shoqërohet në çdo rast nga dokumentacioni i mëposhtëm:
a.
b.
c.
d.
e.

Kërkesa e Komitetit Nismëtar për regjistrimin e kandidatit për deputet
Lista me emrat e jo më pak se 1% të listës së zgjedhësve të zonës zgjedhore
përkatëse që mbështesin kandidatin, por në cdo rast jo më shumë se 3000 zgjedhës;
Kopje të letërnjoftimit të vlefshëm të nënshkruar nga zgjedhësi për cdo zgjedhës në
formularin tip.
Deklarata e kandidatit të propozuar nga zgjedhësit, se nuk është pjesë e asnjë partie
apo koalicioni dhe as nuk mbështet haptazi apo në mënyrë të tërthortë nga ndonjë
subjekt apo kandidat tjetër;
Kopje dokumentit të identitetit të kandidatit.

3. Përjashtohen nga detyrimi i parashikuar në pikën 3, gërma b dhe c të këtij neni, kandidatët
e propozuar nga zgjedhësit nëse janë deputet dhe se zotërojnë mandatin e deputetit të
paktën në 6 muajt e fundit.

Neni 8/1
Formulari i vetëdeklarimit
(* i ndryshuar me vendim 22, datë 01.02.2019)
1.

Për kandidatët për deputet në Zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, kandidatët për Kryetar
Bashkie dhe kandidatët për Anëtarë në Këshillat Bashkiak në zgjedhjet për organet e
qeverisjes vendore, partia politike depoziton në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, përveç
dokumentacionit të përcaktuar në këtë udhëzim, formularin e vetëdeklarimit sipas modelit të
miratuar në Kreun, III, pika 5 të Vendimit nr.17/2016 të Kuvendit, “Për përcaktimin e
rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr.138/2015”. Për
Kandidatët e propozuar nga zgjedhësit formulari i vetëdeklarimit dorëzohet në KQZ nga
Komiteti Nismëtar ose nga kandidati.

2.

Në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, së bashku me formularët e vetëdeklarimit
partia politike/subjekti zgjedhor, dorëzon dhe listën me emrat e të gjithë kandidatëve për
kryetar bashkie dhe kopje të listës shumemërore të kandidatëve për këshillat bashkiak, për
ato bashki në të cilat procesi zgjedhor administrohet nga një KZAZ e vetme.

3.

Formulari i vetëdeklarimit, duhet të plotësohet në mënyrë të qartë me kompjuter dhe të
nënshkruhet në çdo fletë nga kandidati.”

PJESA III
VERIFIKIMI I DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT
Neni 9
Verifikimi i dokumentacionit të kandidimit
(* i ndryshuar me vendim 44, datë 17.02.2017)
(* i ndryshuar me vendim 22, datë 01.02.2019)
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1.

Administrata e KQZ kryen verifikimin e dokumentacionit të kandidimit në lidhje me
përputhshmërinë e tij me kërkesat e nenit 67, 68 dhe 72 të Kodit Zgjedhor dhe i paraqet
KQZ projekt aktin se bashku me raportin përkatës, në lidhje me listën shumemërore.

2.

Në rast të verifikimit të dokumentacionit të kandidimit të partive politike të cilat nuk
zotërojnë mandat në Kuvend si dhe të dokumentacionit të kandidimit për kandidatët e
propozuar nga zgjedhësit, administrata e KQZ-së përveç verifikimit të përcaktuar në pikën 1
të këtij neni, kryen dhe verifikimin e listës së zgjedhësve që mbështesin listat e kandidatëve
të subjektit zgjedhor përkatës.

3.

Administrata e KQZ përzgjedh në mënyrë rastësore 5 % të zgjedhësve nga lista e
zgjedhësve që mbështesin subjektin zgjedhor përkatës. Rezultati i dalë nga verifikimi i 5
përqindshit të listës mbështetëse shtrihet në të gjithë listën mbështetëse, sipas procedurës
së poshtëme:
a) Numri i nënshkrimeve të rregullta pjesëtohet me numrin që përfaqëson 5 për qind të të
gjithë nënshkrimeve të paraqitura. Numri që del nga ky pjesëtim shumëzohet me
numrin e nënshkrimeve të paraqitura.
b) Rezultati që del nga këto veprime përfaqëson numrin e nënshkrimeve të rregullta në
listën e paraqitur.

4.

Lista pranohet kur numri i nënshkrimeve të rregullta, është të paktën sa numri minimal i
kërkuar për nënshkrimet, sipas këtij Kodi.”

5.

Përveç sa parashikohet pikën 1, 2 dhe 3 të këtij neni administrata e KQZ-së verifikon të
dhënat në formularin e vetëdeklarimit, të kandidatëve, sipas procedurave të përcaktuara në
ligjin nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose
ushtrojnë funksione publike” dhe vendimin e Kuvendit nr.17/2016 “Për përcaktimin e
rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr.138/2015”.

5/1. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si rregull brenda 72 orëve nga dorëzimi i formularëve të
vetëdeklarimit, evidenton rastet e refuzimit apo të mosparaqitjes së formularit të
vetëdeklarimit. Refuzimi për të dorëzuar formularin e vetëdeklarimit ose mosparaqitja e
formularit të vetëdeklarimit përbën shkak për mosregjsitrimin e kandidatit në zgjedhje nga
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Vendimi për mosregjistrimin e kandidatit nga Komisioni
Qendror i Zgjedhjeve, i njoftohet menjëherë, subjektit zgjedhor, Komitetit Nismëtar ose
kandidatit të propozuar nga zgjedhësit. Në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore
vendimi për mosregjistrimin e kandidatit i njoftohet menjëherë KZAZ-së që administron e
vetme zgjedhjet për një bashki, për vazhdimin e procedurave për regjistrimin e
kandidatëve. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mosrregjistrim, në rastet e
kandidatëve të propozuar nga subjektet zgjedhore, përmban dhe sqarimin për të drejtën e
subjektit për zëvendësimin kandidaturës jo më vonë se 42 ditë para datës së zgjedhjeve.
(* i shtuar me vendimin 22, datë 01.02.2019)

6.

Në varësi të rezultatit të verifikimit të formularëve të vetëdeklarimit, administrata paraqet
për miratim në KQZ, projekt aktin përkatës, sipas përcaktimeve në nenin 10 të ligjit
138/2015”. (* i ndryshuar me vendim 44, datë 17.02.2017)
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Neni 10
Kthimi për plotësim dhe miratimi i dokumentacionit zgjedhor
1.

Në rast së në raportin e paraqitur nga adminitrata,sipas nenit 8 të këtij udhëzimi, rezulton
se dokumentacioni i kandidimit ka parregullsi ose mospërputhje të kërkesave të Kodit
Zgjedhor dhe këtij udhëzimi, KQZ jo më vonë se 45 ditë nga data e zgjedhjeve vendos për
ta kthyer dokumentacionin për plotësim të parregullsive të konstatuara. Subjekti zgjedhor
duhet të ridepozitojë dokumentacionin e korrigjuar jo më vonë se 42 ditë nga data e
zgjedhjeve.

2.

Administrata e KQZ jo me vone se 24 orë nga ridepozitimi, verifikon dokumentacionin e
plotësuar dhe i paraqet KQZ raport për rezultatet e verfikimit. KQZ vendos për miratimin
ose refuzimin e dokumentacionit të kandidimit jo më vonë se 24 orë nga paraqitja e
raportit të administratës.
Neni 11
Vendosja e sanksioneve

Në rast se listat shumemërore të kandidatëve të një partie politike nuk përmbushin një nga
kushtet e përcaktuara në nenin 67 të Kodit Zgjedhor, KQZ zbatin sanksionet e parashikuara në
nenin 175 të Kodit Zgjedhor
PJESA IV
AFATET PËR PUBLIKIMIN E LISTËS SË KANDIDATËVE
Neni 12
Pas mbarimit të afatit të ankimimeve në Kolegjin Zgjedhor, KQZ-ja publikon listën e plotë të
kandidatëve në dy gazetat me tirazh më të madh në shkallë vendi, në mediat elektronike, si dhe
në faqen zyrtare të saj në internet. Një kopje të listës për çdo zonë zgjedhore i dërgohet
prefektit, Këshillit të Qarkut dhe KZAZ-ve. Prefekti dhe Këshilli i Qarkut e publikojnë listën
shumemërore të zonës zgjedhore të Qarkut përkatës në mediat vendore te cilat kanë mbulimin
më të gjerë me sinjal në qarkë dhe e shpallin në vende publike në zonën e tyre. KZAZ-të
përkatëse menjëherë pas marrjes së listës shumemërore nga KQZ i afishojnë në hyrjen e selisë
së tyre.
Neni 13
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit ne fletoren zyrtare.

Lefterije

LLESHI (LUZI)-

Kryetare

Denar

BIBA-

Zv/Kryetar

Albana

SHTYLLA -

Anëtare

Hysen

OSMANAJ-

Anëtar

Ilirjan

MUHO-

Anëtar

Jani

JANI-

Anëtar

Vera

SHTJEFNI-

Anëtare
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