REPUBLIKA E SHQIPERISE
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE
UDHËZIM
PËR
PROCEDURËN E KONTROLLIT DHE VERIFIKIMIT TË FINANCIMEVE DHE
SHPENZIMEVE TË PARTIVE POLITIKE DHE FUSHATËS ZGJEDHORE.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbështetje të nenit 21 pika 1, neni 23, pika 1, gërma “b”
të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,
dhe nenit 15/2 të ligjit nr. 8580, datë 17.02.2000 “Për Partitë Politike”, i ndryshuar.
Udhëzon:
PJESA E PARË
Neni 1
Qëllimi dhe objekti
Ky udhëzim ka për qëllim:
a) përcaktimin e rregullave të veçanta për depozitimin, publikimin, kontrollin dhe verifikimin
e raporteve financiare që depozitojnë partitë politike dhe/ose subjektet zgjedhore,
audituesit ligjorë dhe ekspertët financiarë, sipas rastit për raportet financiare vjetore të
partive politike ose financimin e fushatës zgjedhore;
b) administrimin dhe shqyrtimin e informacioneve, kërkesave, propozimeve, ankesave apo
denoncimeve që depozitohen nga të tretët në KQZ me objekt financimin e fushatës
zgjedhore apo për raportet financiare të partive politike;
c) përcaktimin e kritereve që zbatohen për përllogaritjen e sanksioneve për subjektet
zgjedhorë.
Neni 2
Afatet e dorëzimit të raporteve
1.
2.

3.
4.

5.

Partitë politike duhet të bëjnë publike dhe të depozitojnë në KQZ Raportin Financiar
Vjetor jo më vonë se data 31 Mars të çdo viti.
Audituesi ligjor, i kontraktuar nga KQZ për të audituar fondet e përfituara dhe të
shpenzuara gjatë vitit kalendarik nga partitë politike duhet të depozitojë në Komisionin
Qëndror të Zgjedhjeve edhe në format elektronik, raportin e auditimit brenda 30 ditëve
nga data e lidhjes së kontratës.
Partitë politike që janë regjistruar në KQZ si subjekt zgjedhor duhet të bëjnë publike dhe
të depozitojnë në KQZ raportin e Fushatës Zgjedhore jo më vonë se 60 ditë nga shpallja
e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve.
Eksperti financiarë, i kontraktuar nga KQZ për të monitoruar shpenzimet e kryera nga
partitë politike gjatë fushatës zgjedhore duhet të depozitojë në Komisionin Qëndror të
Zgjedhjeve, raportin e monitorimit jo më vonë se 4 muaj nga data e shpalljes së
rezultatit të zgjedhjeve edhe në format elektronik.
Audituesi ligjor, i kontraktuar nga KQZ për të audituar fondet e përfituara dhe të
shpenzuara gjatë fushatës zgjedhore nga partitë politike duhet të depozitojë në
Komisionin Qendror të Zgjedhjeve edhe në format elektronik, raportin e auditimit jo më
vonë se 20 ditë nga dorëzimi i raportit të monitorimit.
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Neni 3
Publikimi i Raporteve
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, publikon në faqen zyrtare të internetit raportin financiar
vjetor, raportin e audituesit ligjor për fondet vjetore dhe fondet e fushatës zgjedhore,
raportin financiar të fushatës zgjedhore, raportin e monitorimit të fushatës të ekspertëve
financiar, jo më vonë se 10 ditë nga depozitimi i tyre.
Neni 4
Kontrolli paraprak
1.
2.
3.
4.

Administrata e KQZ kryen kontrollin paraprak dhe si rregull jo me vonë se 5 ditë nga
dorëzimi i raportit financiar vjetor apo raportit të fushatës, njofton subjektin zgjedhor
për mangësitë e konstatuara.
Objekti i Verifikimit paraprak të raporteve financiare është verifikimi i elementeve të
formës, sipas formatit standart të miratuar nga KQZ-ja.
Subjekti Zgjedhor, jo më vonë se 72 orë nga data e njoftimit nga Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve, duhet të ridepozitojë raportin e korrigjuar ose sipas rastit të depozitojë
shpjegimet përkatëse për mangësitë e konstatuara.
Raporti i korrigjuar ose, sipas rastit, shpjegimet e subjektit zgjedhor, publikohen nga
KQZ-ja në faqen zyrtare të internetit, jo më vonë se 10 ditë pas depozitimit të tyre.
Neni 5
Verifikimi dhe kontrolli

1.

2.

3.

4.

5.

Administrata e KQZ verifikon dhe kontrollon, respektimin e dispozitave të Kodit Zgjedhor,
i ndryshuar, ligjit nr. 8580, datë 17.02.2000, “Për Partitë Politike”, i ndryshuar, dhe aktet
nënligjore për financimin e fushatës zgjedhore, në lidhje me fondet e përfituara dhe të
shpenzuara nga partia politike gjatë fushatës zgjedhore.
Administrata e KQZ bën verifikimin e raportit financiar të fushatës zgjedhore të
depozituar nga partia politike duke:
a. krahasuar të dhënat me gjetjet dhe konkluzionet e raportit të auditimit të Fushatës
Zgjedhore dhe raportit të monitorimit të Fushatës Zgjedhore;
b. kontrolluar procedurën e dokumentimit të dhurimeve (nëse dhuruesi ka nënshkruar
deklaratën e kërkuar nga neni 90, pika 1 e Kodit Zgjedhor, i ndryshuar, limitin e
vlerës së dhurimit si dhe nëse dhurimi i fondeve jopublike është në llogarinë e
posaçme të hapur për këtë qëllim);
c. kontrolluar nëse fondet e përfituara dhe shpenzuara nga kandidatët për fushatën
zgjedhore janë deklaruar në raportin e dorëzuar nga partia politike.
d. rillogaritur totalin e shpenzimeve të deklaruara të fushatës zgjedhore dhe duke e
krahasuar atë me limitin e lejuar për subjektin zgjedhor;
Nëse nga verifikimi i raporteve financiare të fushatës, konstatohen ose ka dyshime të
arsyeshme se ka mos-përputhshmëri apo mangësi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund
të vendosë të bëjë verifikime të të dhënave të raportit, nëpërmjet pyetjes së personave
dhe subjekteve të ndryshme, të marrë informacion nga autoritetet përgjegjëse që
kontrollojnë pastrimin e parave dhe financimet e kundërligjshme, këqyrjes së
dokumenteve që lidhen me këtë çështje, pranë zyrave përkatëse të partive politike që
kanë paraqitur raportin, si dhe marrjes së çdo informacioni nga bankat apo persona të
tretë.
Administrata e KQZ, kryen verifikimin e raporteve financiare, të partive politike, raporteve
të monitorimit të fushatës dhe raporteve të auditimit të fondeve të përfituara dhe të
shpenzuara nga partitë politike, gjatë fushatës si rregull jo më vonë se 2 muaj nga
momenti i depozitimit të raportit përfundimtar të monitorimit të fushatës zgjedhore.
Administrata në përfundim të procesit të verifikimit i paraqet Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve për shqyrtim në mbledhje publike, projekt-aktin së bashku me raport
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6.

konstatimin përkatës për rezultatet e verifikimit të raporteve financiare për fushatën
zgjedhore.
KQZ zbaton për aq sa është e mundur procedurat e parashikuara nga ky nen për
verifikimin e raporteve financiare për vitin kalendarik.
PJESA E DYTË
Neni 6
Raportet e Ndërmjetme të Ekspertëve Financiarë për Monitorimin e Fushatës
Zgjedhore

1.

2.
3.

4.

Ekspertët financiarë, të kontraktuar nga KQZ për monitorimin e shpenzimeve të fushatës
zgjedhore, duhet të depozitojnë dhe në formatin elektronik pranë KQZ-së, çdo javë
raport të ndërmjetëm për rezultatet e monitorimit. KQZ i dërgon menjëherë subjektit
zgjedhor kopje të raportit të ndërmjetëm, për dijeni dhe prapësim.
KQZ-ja, shqyrton brenda 24 orëve nga momenti i depozitimit, rezulatatet e raportit të
ndërmjetëm.
Nëse nga verifikimi dhe shqyrtimi i raportit të ndërmjetëm dhe prapësimeve të
paraqitura nga subjekti elektoral rezulton se ka shkelje të dispozitave të ligjit “Për partitë
politike“, i ndryshuar, për zhvillimin e fushatës zgjedhore, KQZ njofton Kryetarin e
Bashkisë ku është konstatuar shkelja dhe subjektin zgjedhor për marrjen e masave për
rivendosjen e ligjshmërisë.
Raporti i ndërmjetëm dhe sipas rastit, vendimi i KQZ-së për masat bëhet menjëherë
publik.
Neni 7
Ndërhyrja e palëve të treta

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Palët e treta kanë të drejtë të depozitojnë në KQZ informacione, kërkesa, ankesa apo
denoncime me objekt financimin e fushatës zgjedhore dhe fondeve të përfituara dhe të
shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik.
Informacioni, kërkesa, ankesa, denoncimi i palëve të treta duhet të plotësojë elementet
e formës sipas modelit nr. 1, bashkëlidhur këtij udhëzimi. Kërkesa duhet të jetë
mjaftueshme e qartë për të përcaktuar kërkuesin dhe objektin duke e shoqëruar me
prova dhe fakte që mbështesin pretendimet e paraqitura.
KQZ-ja regjistron informacionet, kërkesat, ankesat apo denoncimet e palëve të treta dhe
kryen fillimisht verifikimet paraprake të mëposhtme:
a) Nëse KQZ është kompetente për shqyrtimin e kërkesës.
b) Nëse evidentohet qartë subjekti dhe lloji i shkeljes së pretenduar.
Pas verifikimit paraprak, nëse rezulton se janë plotësuar kërkesat e pikës 3 të këtij neni,
KQZ ia përcjell informacionin, kërkesën, ankesën, denoncimin e palëve të treta, për
dijeni ose prapësim, subjektit politik ose zgjedhor të interesuar, brenda 24 orëve nga
depozitimi, duke i caktuar atyre edhe një afat kohor jo me të gjatë se 5 ditë për ta
kundërshtuar.
Kur për zgjidhjen e çështjes, kërkohet vendim-marrja e KQZ-së, çështja shqyrtohet në
mbledhje jo me vonë se 5 ditë nga marrja e përgjigjes nga subjekti. KQZ-ja në mbledhje
mund të vendosë kryerjen e verifikimeve të mëtejshme nga administrata e KQZ-së ose
t’ia përcjellë çështjen audituesit ligjor ose ekspertit financiarë. Në këtë rast KQZ-ja duhet
të caktojë rrethin e veprimeve që duhet të kryhen, si dhe afatin për rishqyrtimin e
çështjes në mbledhje.
Për shqyrtimin e informacioneve, kërkesave, ankesave, apo denoncimeve të palëve të
treta gjatë periudhës së fushatës zgjedhore KQZ-ja ndjek për sa është e mundur
procedurat e parashikuara në këtë nen, duke zbatuar afate të arsyeshme për zgjedhjen
efektive të tyre.
Informacionet, pretendimet apo faktet e bëra publike në lidhje me shkeljet e dispozitave
të Kodit Zgjedhor, i ndryshuar dhe ligjit “Për Partitë Politike”, i ndryshuar, për financimin
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e fushatës zgjedhore, do të shqyrtohen nga KQZ së bashku me raportet përfundimtare
të ekspertëve financiarë dhe/ose audituesve ligjore.
PJESA E TRETË
Neni 8
Sanksionet
1.

2.

Në rast se KQZ, konstaton shkelje të dispozitave ligjore dhe akteve normative të nxjerra
nga KQZ, kur nuk përbën vepër penale, zbaton sanksionet e parashikuara në nenin 172,
nenin 173 të Kodit Zgjedhor, i ndryshuar dhe nenit 24/2, pika 7 të nenit 23/4 të ligjit
nr. 8580/2000 “Për Partitë Politike”, i ndryshuar.
KQZ, në vendosjen e sanksioneve bazohet në parimin e proporcionalitetit.
Neni 9
Kriteret për përcaktimin e masës së gjobës

Në përzgjedhjen dhe caktimin e masës së gjobës, në rastet e konstatimit të shkeljes së
dispozitave për financimin e fushatës zgjedhore apo të financimeve vjetore të partive
politike, KQZ duhet të marrë parasysh kriteret e mëposhtme:
a)
b)
c)
d)
e)

rrethanat e kryerjes së shkeljes;
rëndësinë e shkeljes;
nëse subjekti zgjedhor është ose jo përsëritës;
sjellja e subjektit zgjedhor ndaj rekomandimeve të KQZ, bashkëpunimi me KQZ-në gjatë
procesit të verifikimit;
pasojat që kanë ardhur nga veprimi apo mosveprimi i subjektit deklarues;
Neni 12

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.

Klement

ZGURI -

Kryetar

Denar

BIBA -

Zv/Kryetar

Bledar

SKËNDERI-

Anëtar

Edlira

JORGAQI-

Anëtare

Rezarta

BITRI-

Anëtare
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