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Kjo deklaratë preliminare e Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të BE-së (EU EOM) publikohet para 

përfundimit të tërë procesit zgjedhor. Mbeten pa u përfunduar fazat kritike, ku përfshihen tabelimi i 

rezultateve dhe shqyrtimi i ankesave. EU EOM tani është në pozitë vetëm për të komentuar rreth vëzhgimit 

të bërë deri më tani dhe më vonë do të publikojë raportin përfundimtar, duke përfshirë edhe analizën e 

plotë dhe rekomandimet për reformën zgjedhore. EU EOM po ashtu mund të bëjë edhe deklarata të tjera 

për çështje që kanë të bëjnë me zgjedhjet, siç dhe kur e konsideron të përshtatshme.  

 

Përmbledhje 

 

Zgjedhjet lokale të 17 nëntorit ishin të organizuara mirë dhe gjatë fushatës u respektuan liritë themelore. 

Një shumësi e garuesve u dha votuesve mundësi të vërtetë për të zgjedhur, me përjashtim të komunave 

me shumicë serbe ku konkurrenca politike ishte e kufizuar. Gratë ishin të nën-përfaqësuara në garat për 

kryetarë të komunave dhe përgjithësisht në strukturat partiake. Derisa fushata tradicionale ishte e profilit 

të ulët, fushata përmes internetit ishte dinamike. Financimi i fushatës nuk ishte transparent. Mediat 

kontribuan në informimin e votuesve duke organizuar debate gjithëpërfshirëse. Mangësitë e vjetra në 

kornizën ligjore mbesin të pa-adresuara siç mbesin edhe pothuajse të gjitha rekomandimet e mëhershme 

të BE-së për zgjedhjet.  

• Votimi i qetë dhe i rregullt u vlerësua shumë pozitivisht nga vëzhguesit e BE-së. Megjithatë, është 

vërejtur një numër i konsiderueshëm i rasteve të votimit me asistencë dhe rregullat për pranimin e 

dokumenteve të skaduara të identifikimit për identifikim të votuesve nuk ishin respektuar në 

mënyrë konsekuente. Numërimi i votave ishte më pak pozitiv. Në 6 nga 31 numërimet e vëzhguara 

është vlerësuar negativisht, kryesisht për shkak të mos-konsistencës në respektimin e procedurave.  

• Regjistrimi i kandidatëve ishte gjithëpërfshirës. Gjithsej 89 subjekte politike, përfshirë 34 parti 

politike, paraqitën 166 kandidatë për kryetarë të komunave dhe 5,199 kandidatë për kuvende 

komunale. Edhe pse kuota gjinore prej 30 për qind për listat e kuvendeve komunale u respektua, 

partitë nominuan pak gra kandidate për kryetare të komunës. Korniza ligjore për regjistrimin e 

kandidatëve përmban dispozita të paqarta dhe kontradiktore, si dhe kufizime joproporcionale që 

nuk janë në përputhje me standardet ndërkombëtare për zgjedhje demokratike.   

• Duke pasur parasysh masat kundër COVID-19, kandidatët e fokusuan fushatën e tyre në media 

sociale dhe debate  televizive. Garuesit gëzuan të drejta të barabarta për lirinë e tubimit, shprehjes 

dhe lëvizjes. Në fushatë dominuan garat për kryetar të komunës, të cilat kryesisht kishin të bënin 

me personalitetet e kandidatëve dhe jo me platformat e partive të tyre politike. Infrastruktura 
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komunale ishte tema kryesore, e pasuar nga shëndetësia dhe arsimi, bujqësia dhe mjedisi. 

Kandidatët e komuniteteve jo-shumicë bënë fushatë pothuajse ekskluzivisht në komunitetet e tyre. 

Lista Serbe (LS) e ka monopolizuar jetën politike në komunitetet serbe të Kosovës dhe disa 

bashkëbisedues të EU EOM-së kanë përmendur raste të kanosjes dhe presionit nga kandidatët dhe 

aktivistët e LS-së. Korniza joadekuate ligjore për financimin e fushatës, mungesa e mbikëqyrjes 

së mirëfilltë dhe njohuritë e kufizuara të rregullave në radhët e garuesve rezultuan në financim jo 

transparent të fushatës. 

• Korniza ligjore siguron një bazë adekuate për mbajtje të zgjedhjeve demokratike. Megjithatë, ende 

nuk janë adresuar mangësitë serioze dhe dispozitat kontradiktore mbi pranueshmërinë e 

kandidatëve, regjistrimin e votuesve, rregullat e fushatës zgjedhore, votimin jashtë Kosovës dhe 

zgjidhjen e kontesteve zgjedhore. Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) i janë 

paraqitur pesëmbëdhjetë ankesa gjatë periudhës së fushatës. Tri parti politike u sanksionuan për 

fushatë të paligjshme dhe për vendosje të materialit zgjedhor. PZAP-ja publikoi shumicën e 

ankesave, parashtresave dhe vendimeve në faqen e tyre të internetit. 

• Një administrim gjithëpërfshirës, transparent dhe profesional i zgjedhjeve siguroi që përgatitjet të 

përfundonin brenda afateve ligjore dhe të perceptohej nga palët e interesuara si të pavarur dhe të 

besueshëm. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) mbajti takime të rregullta publike dhe 

shumica e vendimeve u miratuan në mënyrë unanime. Saktësia e listës së votuesve është 

përmirësuar, kryesisht për shkak të largimit të shumë personave të vdekur nga regjistri civil. 

• Mjedisi mediatik është dinamik dhe pluralist dhe mediat i mbuluan zgjedhjet në mënyrë të lirshme, 

pa asnjë pengesë në aktivitetin e tyre. Derisa televizioni publik RTK1 ofroi mbulim të gjerë dhe të 

balancuar të lajmeve për kandidatët, mediat e tjera kryesore transmetuese treguan më pak interesim 

për garat komunale. Transmetuesi publik dhe disa kanale televizive private kontribuan pozitivisht 

në informimin e votuesve duke organizuar debate zgjedhore gjithëpërfshirëse për shumicën e 

komunave. Komisioni i Pavarur i Mediave nuk ishte efektiv në zbatimin e rregulloreve.  

• Fushata online ishte dinamike dhe toni përgjithësisht ishte i moderuar. Lëvizja Vetëvendosje (LVV) 

ishte partia më aktive në Facebook, e pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) dhe Partia 

Demokratike e Kosovës (PDK). Transparenca dhe llogaridhënia për reklamat politike me pagesë 

në Facebook u vështirësuan për shkak të mungesës së një kushti/kërkese që reklamuesit politikë të 

regjistrohen për të postuar reklama zgjedhore në Facebook dhe Instagram. EU EOM vërejti shkelje 

të periudhës së heshtjes zgjedhore në rrjetet sociale.  

 

Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve i Bashkimit Evropian (EU EOM) është i pranishëm në Kosovë që nga 5 shtatori 

pas ftesës nga presidentja e Kosovës. Misioni udhëhiqet nga Shefi i Misionit, Z. Lukas Mandl, deputet i Parlamentit 

Evropian (Austri). EU EOM dërgoi gjithsej 94 vëzhgues nga 24 shtete anëtare të BE-së, Norvegjia dhe Zvicra, në 

tërë Kosovën, për të vlerësuar tërë procesin zgjedhor në raport me detyrimet dhe zotimet ndërkombëtare, si dhe me 

legjislacionin e Kosovës, për zgjedhje demokratike. Misionit iu bashkua edhe një delegacion i Parlamentit 

Evropian, i kryesuar nga Znj. Viola von Cramon-Taubadel, deputete e Parlamentit Evropian, i cili mbështet 

plotësisht këtë Deklaratë. Në ditën e zgjedhjeve, vëzhguesit vizituan mbi 400 vendvotime në 37 komuna të Kosovës 

për të vëzhguar votimin dhe numërimin. The EU EOM është i pavarur në gjetjet dhe konkluzionet e tij dhe i 

përmbahet Deklaratës së Parimeve për Vëzhgimin Ndërkombëtar të Zgjedhjeve të nënshkruar në selinë e Kombeve 

të Bashkuara në tetor të vitit 2005.  
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Gjetjet Preliminare  

 

I. KONTEKSTI 

 

Zgjedhjet komunale të 17 tetorit u zhvilluan tetë muaj pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të 

cilat ndryshuan peizazhin politik me fitoren bindëse të LVV-së e cila fitoi mbi 50 për qind të votave. 

Zgjedhjet lokale përbënin një test shumë të rëndësishëm për LVV-në në pushtet dhe një mundësi për të 

shtrirë fuqinë e saj në nivelin lokal. Për partitë kryesore opozitare të cilat në zgjedhjet parlamentare 

regjistruan rezultatet e tyre më të këqija ndonjëherë, këto zgjedhje kishin të bënin me ruajtjen e pozitës së 

tyre në komuna. 

Koalicioni qeverisës përbëhet nga 59 deputetë nga grupi LVV dhe tetë deputetë që përfaqësojnë 

komunitetet jo shumicë.1 Qeveria e re, e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, udhëheqës i LVV-së, u 

formua më 22 mars 2021 dhe Vjosa Osmani, e cila kishte kandiduar në një listë të përbashkët me LVV-

në, u zgjodh presidente nga Kuvendi i Kosovës më 4 prill. Që atëherë, LVV-ja kontrollon edhe degën 

legjislative edhe atë ekzekutive.  

Prej zgjedhjeve komunale të vitit 2017 ka pasur dinamika të luhatjeve politike në komuna të ndryshme – 

ndryshim të koalicioneve, që jo domosdoshmërisht kanë reflektuar koalicionet e Kuvendit të Kosovës, 

kryetarë të komunave dhe anëtarë të kuvendeve komunale që kanë kaluar nga një parti në tjetrën dhe 

zgjedhje të reja në disa komuna. Lista Serbe (LS) fitoi nëntë kryetarë komunash në vitin 2017, e ndjekur 

nga LDK me tetë (e humbi një në vitin 2020) dhe PDK me pesë. LVV fitoi tri pozita të kryetarit të 

komunës, por i humbi dy prej tyre pas një ndarjeje brenda partisë, e më vonë fitoi një. PDK fitoi shumicën 

e vendeve në njëmbëdhjetë kuvende komunale, kurse LDK në tetë. LS fitoi shumicën në të dhjetë kuvendet 

në komunat me shumicë serbe të Kosovës. 

Gjatë periudhës së fushatës, politika në Kosovë u përqendrua rreth konfliktit në mes të Beogradit dhe 

Prishtinës për targat e automjeteve. Më 30 shtator, ishte arritur një marrëveshje nën mbikëqyrjen e BE-së 

e cila ndër të tjera çoi në tërheqjen e policisë speciale të Kosovës në veri dhe vendosjen e KFOR-it për 

afërsisht dy javë, heqjen e bllokadave në dy pika kalimi dhe një marrëveshje për hapat e ardhshëm për 

targat. Edhe pse kjo çështje e ka dominuar hapësirën e informacionit, në përgjithësi nuk ndikoi në fushatën 

zgjedhore apo në përgatitjet administrative për zgjedhjet. Pak para përfundimit të fushatës, policia e 

Kosovës, së bashku me autoritetet doganore, zhvilluan një operacion kundër kontrabandës në disa 

komuna, përfshirë edhe Mitrovicën Veriore, aksion që çoi në protesta masive dhe herë pas here të 

dhunshme. 

Që nga viti 2013, Bashkimi Evropian ka vendosur pesë misione vëzhguese të zgjedhjeve në Kosovë, 

përfshirë ato për zgjedhjet lokale në vitin 2013 dhe 2017, dhe një mision ekspertësh të zgjedhjeve për 

zgjedhjet e parakohshme parlamentare në shkurt 2021. Pothuajse të gjitha rekomandimet e tyre mbeten të 

pa adresuara. 

 

II. REGJISTRIMI I KANDIDATËVE 

 

Regjistrimi i kandidatëve ishte gjithëpërfshirës por ligji përmban kufizime joproporcionale që janë në 

kundërshtim me standardet ndërkombëtare.  

 
1  Të përbërë nga tre deputetë boshnjakë, dy turq, një romë, një ashkali dhe një deputet egjiptian i Kosovës. 
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Certifikimi i subjekteve politike dhe kandidatëve ishte i rregullt dhe gjithëpërfshirës.2 Janë regjistruar 

gjithsej 89 subjekte për të garuar në zgjedhjet lokale të vitit 2021, përfshirë 34 parti politike. Gjithsej ishin 

166 kandidatë për kryetar komune dhe 5,199 kandidatë për kuvendet komunale. KQZ-ja përjashtoi 176 

kandidatë për shkak të dosjeve të tyre penale në tri vitet e fundit, sipas dispozitave të Ligjit për Zgjedhjet 

e Përgjithshme (LZP).3 Një kufizim i tillë bie ndesh me standardet ndërkombëtare pasi kufizimet nuk 

marrin parasysh peshën e krimit,4 dhe në të kaluarën ishte burim i interpretimeve të ndryshme për shkak 

të dispozitave ligjore kontradiktore.5  

Gjatë procesit të certifikimit, PZAP-ja pranoi 16 ankesa. Asnjë nuk u aprovua, gjashtë u refuzuan si të 

pabazuara dhe 10 u hodhën poshtë për shkak të lëshimeve procedurale.6 Pesë kandidatë të refuzuar u 

ankuan më tej në Gjykatën Supreme (GJS), e cila mbështeti të gjitha vendimet e PZAP-së. EU EOM 

vlerësoi se vendimet ishin në përputhje me dispozitat ligjore. 

 

III. AMBIENTI I FUSHATËS 

 

Fushata tradicionale ishte e profilit të ulët dhe e decentralizuar por fushata online ishte më dinamike.   

Fushata zgjedhore filloi më 16 shtator dhe zgjati 30 ditë. Të gjitha ngjarjet e fushatës të vëzhguara nga 

vëzhguesit afatgjatë të BE-së u vlerësuan si të qeta. Konkurrentët me të cilët u takua EU EOM deklaruan 

se gëzonin të drejta të barabarta për lirinë e tubimit, shprehjes dhe lëvizjes. Ndonëse të gjitha takimet dhe 

tubimet publike duhej të miratoheshin nga KKZ-të dhe policia e Kosovës, bashkëbiseduesit e EU EOM-

së nuk shprehën shqetësime lidhur me këtë procedurë. Sipas të dhënave të KQZ-së, janë aprovuar gjithsej 

1,023 tubime, 28 prej të cilave nuk i respektuan masat e COVID-19. 

Fushata në përgjithësi ishte e profilit të ulët dhe e decentralizuar. Ajo u intensifikua dy javë para 

zgjedhjeve, kryesisht në komunat ku pritej një raund i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunës. Duke 

pasur parasysh masat kundër pandemisë dhe burimet e pakta financiare, kandidatët zvogëluan fushën e 

aktiviteteve të tyre të planifikuara fillimisht dhe u fokusuan në mediat sociale dhe në paraqitjet televizive 

(debate). Në tërë Kosovën u mbajtën tubime të vogla, kryesisht në ambiente të hapura, zakonisht me një 

target audiencë dhe duke respektuar kufizimet sanitare. Gjithashtu janë vërejtur edhe aktivitete derë më 

derë.  

Garat për kryetar të komunës e dominuan fushatën. Drejtuesit e partive, zyrtarë të nivelit të lartë dhe 

deputetët e Kuvendit të Kosovës morën pjesë aktive në ngjarjet e fushatës. Fushata u bazua në 

 
2  Subjektet janë parti politike, koalicione, iniciativa qytetare dhe kandidatë të pavarur. 
3    Subjektet politike u lejuan të zëvendësojnë kandidatët e refuzuar dhe, me përjashtim të 16 kandidatëve që nuk u 

zëvendësuan fare, ato propozuan kandidatë të tjerë të pranueshëm.  
4  Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (CCPR) Komenti i përgjithshëm 25, neni 4 “Çdo kusht që zbatohet 

për ushtrimin e të drejtave të mbrojtura nga neni 25 duhet të bazohet në kritere objektive dhe të arsyeshme”; Seksioni 

I.1.1.d i Kodit të Komisionit të Venecias mbi Praktikën e Mirë në Çështjet Zgjedhore “i. dispozita […] për privimin e 

individëve nga e drejta e tyre për të votuar dhe për t'u zgjedhur, […] duhet të parashikohet me ligj; duhet të respektohet 

parimi i proporcionalitetit; […] mund të vendoset vetëm me vendim të shprehur të një gjykate.”  
5       Kushtetuta, neni 45 “Çdo shtetas i Kosovës që ka arritur moshën tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, gëzon 

të drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet, me përjashtim kur kjo e drejtë i kufizohet me vendim gjyqësor.” Sipas nenit 60 të 

Kodit Penal, vetëm ata që janë të dënuar për vepër kundër të drejtës së votimit ose vepër tjetër penale për të cilën është 

paraparë dënimi mbi dy vjet burgim mund të humbin të drejtën për të qenë kandidatë deri në katër vite. 
6  Gjashtë u refuzuan pasi kandidatët kishin dosje penale, siç tregohet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK); nëntë u 

paraqitën në PZAP tepër herët, para vendimit zyrtar të KQZ-së për refuzim, dhe një pas afatit 24 orësh, kështu që PZAP 

i hodhi poshtë në mënyrë të drejtë.   
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personalitetet e kandidatëve dhe jo në programet e partive të tyre politike. Partitë kryesore nuk kishin 

platforma të centralizuara, përveç LVV-së e cila përsëriti agjendën e saj tradicionale kundër korrupsionit. 

Infrastruktura komunale ishte tema kryesore, e pasuar nga shëndetësia, arsimi, zhvillimi i bujqësisë dhe 

industrisë, planet e investimeve dhe zhvillimi ekonomik, papunësia, mjedisi dhe menaxhimi i ujit, si dhe 

situata në veri. Masat e reciprocitetit për targat e makinave shpesh ishin pjesë e diskursit politik.  

Disa komuna nuk caktuan asnjë hapësirë publike pa pagesë për garuesit në zgjedhje dhe në disa komuna 

hapësira të tilla iu ndanë ekskluzivisht kompanive të reklamimit në ambiente të hapura pak para fillimit të 

fushatës në kundërshtim me dispozitat rregullative,7 ose ishin monopolizuar nga vetëm një kandidat,8 duke 

ndikuar kështu në kushtet e barabarta. Në kundërshtim me dispozitat ligjore, Komisionet Komunale 

Zgjedhore (KKZ) nuk kanë monitoruar dhe as raportuar në PZAP asnjë shkelje të rregulloreve të fushatës.9  

Fushata në internet ishte dinamike. Facebook-u ishte bindshëm platforma kryesore e përdorur nga 

kandidatët për t'iu drejtuar elektoratit, e pasuar nga Instagrami. Aplikacionet për dërgimin e mesazheve u 

përdorën kryesisht për të shkëmbyer lajme dhe mesazhe ndërmjet anëtarëve të partisë dhe simpatizantëve. 

Gati të gjitha partitë bënë fushatë online, shumica e të cilave kishin një qasje të decentralizuar - disa 

zhvilluan përmbajtje të përgjithshme, por shumica e fushatave online u zhvilluan nga kandidatët në nivel 

lokal. EU EOM vërejti se LVV ishte partia më aktive në Facebook, e ndjekur nga LDK dhe PDK. Toni i 

fushatës online ishte kryesisht i moderuar dhe në përgjithësi u respektua legjislacioni që ndalon nxitjen e 

urrejtjes. Njësia e monitorimit të mediave sociale e EU EOM-së identifikoi vetëm disa raste të izoluara të 

shkeljeve të mundshme të rregullave të fushatës.10  

PZAP ka pranuar pesëmbëdhjetë ankesa në lidhje me fushatën, aprovoi tri prej tyre dhe vendosi gjoba prej 

9,300 € në total për tri parti politike.11 Kjo paraqet rënie të ndjeshme të numrit të ankesave, në krahasim 

me zgjedhjet lokale të vitit 2017.12 Gjithsej 46 ankesa të tjera kishin të bënin me shkeljen e heshtjes 

zgjedhore. PZAP-ja i shqyrtoi ankesat në mënyrë profesionale dhe me kohë, pavarësisht kornizës së 

pamjaftueshme ligjore që rregullon fushatën zgjedhore. Vetëm LDK-ja parashtroi ankesë në GJS, organi 

i shkallës më të lartë, e cila mbështeti vendimin e PZAP-së. Megjithatë, jo të gjitha vendimet e PZAP-së 

ishin subjekt i ankesës në Gjykatën Supreme, duke i lënë, për shembull, ata që ishin të detyruar të paguanin 

gjoba në vlerë prej më pak se 5,000 € pa asnjë të drejtë ankese, gjë që është në kundërshtim me standardet 

ndërkombëtare.13 PZAP i publikoi shumicën e parashtresave, ankesave dhe vendimeve në faqen e tyre të 

internetit. 

Kryeministri Kurti dhe ministrat e qeverisë ishin shumë aktivë në ditët e fundit të fushatës zgjedhore duke 

kërkuar vota për kandidatët e LVV-së, ndonjëherë duke premtuar investime nga buxheti qendror. Në ditën 

e fundit të fushatës u organizuan disa ngjarje të mëdha me deri në 600 pjesëmarrës nga kandidatët e 

mirënjohur për kryetarë të komunave (shumica nga LVV) në shkelje të masave sanitare. EU EOM vërejti 

shkelje të periudhës së heshtjes zgjedhore në rrjetet sociale nga disa garues përmes përmbajtjes organike 

 
7  Në komunën e Gllogovcit. Shih Rregullorja e Qeverisë (GRK) Nr. 18, Neni 33  
8    Për shembull në Gllogovc nga kandidati i PDK-së dhe kryetari aktual dhe në Deçan nga kandidati i AAK-së dhe kryetari 

aktual.  
9  Për shembull KKZ-ja e Ferizajt, Gllogovcit, Vushtrrisë, Skenderajt, Mitrovicës së Veriut, Mitrovicës së Jugut, Zubin 

Potokut, Zveçanit, Leposaviqit. 
10  Tetë në Facebook dhe katër në Instagram. Këto shkelje kishin të bënin me ndalimin e përdorimit të imazhit të fëmijëve 

dhe figurave fetare në fushatë, si dhe ndalimin e përdorimit të resurseve publike për qëllime të fushatës.  
11  LDK dhe LVV u gjobitën për vendosje të paligjshme të tendave dhe posterave, ndërsa PDK u gjobit për fushatë në një 

spital publik.  
12   Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, 223 ankesa kishin të bënin me fushatën zgjedhore.  
13  ICCPR, Neni 2.3.a "të gjithë personat, të drejtat ose liritë e të cilëve shkelen do të kenë një mjet juridik efektiv”. 
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dhe me pagesë.14 Pretendime për blerje të votës dhe keqpërdorim të resurseve administrative i janë 

raportuar EU EOM-së por asnjë nuk mund të konfirmohej. 

 

IV. FINANCIMI I FUSHATËS 

 

Korniza joadekuate ligjore, mungesa e mbikëqyrjes kuptimplote dhe ndërgjegjësimi i kufizuar mes 

garuesve për rregullat rezultoi në financim jo transparent të fushatës. 

Në përputhje me praktikat e mira ndërkombëtare, korniza ligjore parashikon kufizime të donacioneve dhe 

shpenzimeve të fushatës, por për shkak të mangësive thelbësore, nuk siguron raportim të saktë, shpalosje 

në kohë dhe zbatim kuptimplotë.15 Me gjithë rekomandimin e mëparshëm të EU EOM-së, afati për 

raportimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të fushatës është caktuar më shumë se një muaj pas zgjedhjeve, 

duke kufizuar mundësinë e shqyrtimit publik para ditës së zgjedhjeve.  

Zbatimi selektiv i ndëshkimeve nga KQZ-ja dhe mungesa e auditimit të rregullt rezultoi në mbikëqyrje 

pro-forma të financimit të fushatës dhe nuk siguroi stimuj për garuesit që të respektojnë rregullat.16 Nga 

Kuvendi kërkohet të organizojë auditime financiare të të gjitha subjekteve politike në baza vjetore. Në 

praktikë, auditimeve u mungojnë fondet e mjaftueshme, ato kryhen me disa vite vonesë dhe vetëm për 

partitë parlamentare, duke vështirësuar çdo verifikim kuptimplotë të financimit të partive dhe zbatimin 

me kohë të ndëshkimeve.17 Fushëveprimi i mbikëqyrjes është më i kufizuar pasi nuk ka asnjë mekanizëm 

për të identifikuar fondet e pa raportuara dhe institucioneve mbikëqyrëse u mungojnë mjetet për të 

monitoruar shpenzimet e garuesve në mediat sociale, ku shumica e partive i përqendruan aktivitetet e tyre 

të fushatës. 

EU EOM vërejti një ndërgjegjësim dhe respektim të kufizuar të rregullave të financimit të fushatës, 

veçanërisht tek kandidatët individualë, zyrat e partive në komuna dhe nismat e reja të qytetarëve. Derisa 

disa garues informuan EU EOM-në se nuk ishin në dijeni të kërkesës për hapjen e një llogarie të vetme 

bankare, shumë të tjerë theksuan se kontributet e marra në nivel të komunës si dhe shpenzimet e bëra nga 

kandidatët individualë mbesin të pa raportuara. Duke pasur parasysh mungesën e madhe të transparencës, 

shumë bashkëbisedues shprehën shqetësime lidhur me prejardhjen e fondeve të shpenzuara për fushatë 

dhe problemin e vjetër të lidhjeve të panjohura financiare ndërmjet partive dhe bizneseve me ndikim, duke 

rezultuar në dhënien preferenciale të kontratave të prokurimit publik. 

 

V. KORNIZA LIGJORE DHE SISTEMI ZGJEDHOR 

 

Ndonëse korniza ligjore siguron një bazë adekuate për zgjedhjet, ende nuk janë adresuar mangësitë e 

identifikuara më herët dhe dispozitat kontradiktore.  

 
14  EU EOM gjeti 58 reklama të publikuara gjatë periudhës së heshtjes zgjedhore.  
15  Donacionet për një subjekt të vetëm politik nga personat fizikë dhe juridikë janë të kufizuara, respektivisht në 2,000 € 

dhe 10,000 € në vit. Kufizimet e shpenzimeve ndryshojnë nga një komunë në tjetrën, bazuar në numrin e votuesve të 

regjistruar (0.5 € për votues ose 0.7 € në komunat më pak të populluara). Kufizimi mesatar i shpenzimeve për komunën 

është 25,000 €, ku kufiri më i lartë është në Prishtinë (rreth 97,800 €) dhe ai më i ulëti në Kllokot (rreth 2,600 €). 

16  Derisa në vitin 2021, KQZ-ja gjobiti subjektet politike që nuk i dorëzuan pasqyrat e tyre financiare me kohë, ajo nuk i 

sanksionoi ato që nuk i publikuan raportet në faqet e tyre të internetit. Vetëm dy nga 28 konkurrentët në zgjedhjet 

parlamentare të vitit 2021 publikuan raportet e fushatës dhe vetëm katër i bënë të disponueshme pasqyrat e tyre vjetore. 
17  Auditimi i raporteve financiare të partive parlamentare 2018-2020 filloi vetëm në korrik 2021. 
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Korniza ligjore e zgjedhjeve ofron një bazë adekuate për mbajtjen e zgjedhjeve demokratike, në pajtim 

me standardet ndërkombëtare për të cilat Kosova është zotuar në Kushtetutën e saj. Instrumentet 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut që janë të rëndësishme për zgjedhjet janë drejtpërdrejt të zbatueshme 

dhe në rast konflikti, kanë përparësi ndaj ligjeve të Kosovës.18 Zgjedhjet lokale të vitit 2021 rregullohen 

kryesisht me Kushtetutën e vitit 2008, Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme të vitit 2008, të ndryshuar për 

herë të fundit në vitin 2010, dhe Ligjin për Zgjedhjet Lokale të vitit 2008 (LZL). Sidoqoftë, aspekte të 

rëndësishme të procesit përfshihen në njëzet rregullat e KQZ-së, të cilat nuk mbrojnë nga ndryshimet e 

mundshme të momentit të fundit, në kundërshtim me praktikat e mira ndërkombëtare.19 

Me pak përjashtime, korniza ligjore e zgjedhjeve në thelb mbetet e pandryshuar nga viti 2010. Meqë nuk 

është bërë asnjë reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse, pothuajse të gjitha rekomandimet e dhëna nga EU 

EOM-të e mëparshme që nga viti 2013 mbeten të pa adresuara. Mangësitë kryesore si zbrazëtirat ligjore 

dhe dispozitat kundërthënëse, mes tjerash, kanë të bëjnë me: pranueshmërinë e kandidatëve, rregullat e 

fushatës zgjedhore, regjistrimin e votuesve, procesin e votimit jashtë vendit, zgjidhjen e kontesteve 

zgjedhore, afatet për parashtresa dhe ankesa, financat politike dhe të fushatës, kompetencat dhe kriteret 

për anulimin e rezultateve dhe urdhërimin e rinumërimit. 

 

Sistemi zgjedhor 

Zgjedhjet lokale për kryetarë të komunave dhe anëtarë të kuvendeve komunale mbahen çdo katër vjet. 

Kryetarët e 38 komunave zgjidhen drejtpërdrejt në një sistem të shumicës me dy raunde. Anëtarët e 

kuvendeve komunale zgjidhen sipas një sistemi proporcional të përfaqësimit, me lista të hapura, ku 

votuesit votojnë për një subjekt politik dhe mund të shënojnë një kandidat preferencial nga lista e atij 

subjekti.  

 

VI. ADMINISTRIMI I ZGJEDHJEVE 

 

Një administrim gjithëpërfshirës, transparent dhe profesional i zgjedhjeve siguroi që përgatitjet të 

bëhen brenda afateve ligjore edhe pse komunikimi nga niveli qendror në atë komunal nuk ishte 

gjithmonë në kohën e duhur. 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përbëhet nga një kryesues dhe dhjetë anëtarë. LZP përmban garanci për 

pavarësinë dhe transparencën në funksionimin e KQZ-së, siç është mandati shtatëvjeçar i kryesuesit, me 

një mundësi vazhdimi, i cili nuk përkon me ndonjë cikël elektoral,20 dhe dispozita që sigurojnë që 

komisionarët të mos mund të shkarkohen për ndonjë lëshim të vogël. Kjo zvogëlon mundësinë për 

ndërhyrje politike. Sidoqoftë, dispozita e paqartë ligjore e cila lejon shkarkimin e kryesuesit ose një anëtari 

 
18  Sipas Nenit 22 të Kushtetutës, këto janë: Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut; Konventa Evropiane për Mbrojtjen 

e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (KEDNJ) dhe Protokollet e saj; Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat 

Civile e Politike dhe Protokollet e saj; Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare; 

Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor; Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të 

Diskriminimit ndaj Gruas (CEDAW), dhe që nga viti 2020, Konventa e Këshillit të Evropës për luftimin e dhunës ndaj 

gruas dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit). 
19  Komisioni i Venedikut, Kodi i praktikës së mirë në çështjet zgjedhore, Kapitulli II, neni 2. 
20      Përkundrazi, mandati i anëtarëve të KQZ-së lidhet me ciklin zgjedhor. 
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nëse ata sillen ose veprojnë “në mënyrë që ndikon seriozisht në statusin dhe integritetin e KQZ-së”, lë 

hapësirë për keqpërdorimin e saj.21  

KQZ-ja i bëri përgatitjet teknike në mënyrë transparente dhe profesionale dhe u perceptua nga të gjitha 

palët e përfshira në zgjedhje si e pavarur dhe e besueshme. Komisioni mbante takime të rregullta publike 

në një ambient kolegjial dhe shumica e vendimeve u miratuan në mënyrë unanime. Megjithatë, vendimet 

as nuk u postuan në faqen e internetit të KQZ-së në mënyrë të vazhdueshme dhe as brenda një kohe të 

arsyeshme nga miratimi i tyre. 

Administrimi i zgjedhjeve në nivel lokal u menaxhua nga 38 KKZ-të. Në këto zgjedhje, për herë të parë, 

KQZ-ja ftoi organizatat e shoqërisë civile që të paraqesin propozimet për gratë kandidate për 16 KKZ-të 

ku subjektet politike nuk kishin propozuar gra. LZP-ja nuk ka dispozita për të siguruar pjesëmarrjen e 

grave në administrimin e zgjedhjeve dhe numri i përgjithshëm i grave anëtare të KKZ-ve ishte vetëm 46 

nga 243 (18.9 për qind). Vetëm një anëtare e KQZ-së është grua dhe vetëm pesë KKZ kryesohen nga 

gratë.  

KQZ-ja krijoi 2,477 Këshilla të Vendvotimeve (KVV) me një formulë nominimi e cila në përgjithësi 

baraspeshoi kompleksitetin e përfaqësimit të subjekteve politike në Kuvendin e Kosovës dhe kuvendet 

komunale, e gjithashtu u përpoq të sigurojë që të jenë të përfaqësuara komunitetet jo-shumicë me prani të 

konsiderueshme në një komunë. 

Ashtu si në zgjedhjet e mëparshme, KQZ-ja u mundësoi votuesve në karantinë të regjistrohen për të votuar 

nga shtëpia deri më 14 tetor, ndërsa afati i përgjithshëm i regjistrimit për votuesit brenda vendit përfundoi 

më 2 tetor.  

Vëzhguesit e EU EOM-së vërejtën bashkëpunim të mirë në mes të anëtarëve të KKZ-së, ndërsa 

bashkëbiseduesit e tyre në përgjithësi shprehën siguri dhe besim në aftësinë e administratës së zgjedhjeve 

për t'i kryer detyrat e tyre në mënyrë profesionale. Të gjitha përgatitjet e zgjedhjeve u kryen sipas 

kalendarit operacional, përveç trajnimit të anëtarëve të KVV-ve, i cili u vonua shumë për shkak të 

komplikimeve me tenderin për shtypjen e manualeve të trajnimit; megjithatë, kjo nuk ndikoi në gjatësinë 

e trajnimit.22 Informacionet e dhëna gjatë trajnimit në lidhje me përdorimin e dokumenteve të skaduara të 

identifikimit nuk ishin gjithmonë konsistente. Nganjëherë komunikimi i vonuar i informatave nga KQZ-

ja për KKZ-të i vuri këto të fundit nën presion. Të gjitha KKZ-të e vlerësuan pozitivisht bashkëpunimin 

me policinë e Kosovës sa i përket ngjarjeve të fushatës dhe respektimin nga shumica e subjekteve politike 

të masave të përcaktuara nga qeveria për parandalimin e COVID-19. 

KQZ-ja filloi të jap informacione për votuesit në qershor 2021 në mediat tradicionale dhe sociale me të 

gjithë materialin e prodhuar në pesë gjuhë të ndryshme.23 Informimi i votuesve i bërë nga KKZ-të ishte i 

kufizuar në vendosjen e afisheve informuese të dërguara nga KQZ-ja, ndërsa pandemia nuk lejoi aktivitete 

derë më derë që do të synonin votuesit ruralë siç ishte bërë në të kaluarën.  

 

VII. REGJISTRIMI I VOTUESVE 

 

 
21  Neni 61.5 (d) i LZP-së. Vendimi i Presidentit të Kosovës për të shkarkuar ish-kryesuesen e KQZ-së më 14 qershor, 

katër vjet para skadimit të mandatit të saj të dytë dhe vetëm një ditë para shpalljes së zgjedhjeve lokale, nuk mund të 

mbështetej në mënyrë adekuate as me arsyetimin e vendimit as nga bazat e shënuara në LZP. Këto dy vendime shihen 

nga partitë opozitare dhe shoqëria civile si të motivuara politikisht.   
22      Trajnimi i anëtarëve të KVV-ve, i planifikuar të zhvillohet midis 3 dhe 15 tetorit, filloi vetëm më 9 tetor.  
23   Në gjuhën shqipe, serbe, turke, boshnjake dhe rome. 
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Saktësia e listës së votuesve është përmirësuar por duhet të vazhdojnë përpjekjet.  

Lista Përfundimtare e Votuesve (LPV), bazuar në ekstraktet e Regjistrit Qendror të Gjendjes Civile, 

përmban gjithsej 1,885,448 votues, që është 90,586 më shumë sesa në zgjedhjet parlamentare të shkurtit 

2021. Regjistri u pastrua mes vitit 2019 dhe zgjedhjeve parlamentare 2021, gjë që çoi në heqjen e rreth 

143,000 votuesve (rreth 7 për qind e listës së vitit 2019).24 Një analizë e EU EOM-së e të dhënave lidhur 

me votuesit e moshuar konfirmon se është bërë përparim në largimin e personave të vdekur. Pavarësisht 

se pastrimi nuk është i plotë, bashkëbiseduesit e EU EOM-së nuk kanë shprehur shqetësime në lidhje me 

çështjet që kanë të bëjnë me listën e votuesve. 

Lista e votuesve jashtë Kosovës përmban 15,532 votues. KQZ-ja refuzoi 3,320 aplikime, nga të cilat 1,172 

ishin paraqitur nga aplikuesit nga adresat e postës elektronike që konsideroheshin të dyshimta. Ato nuk 

mund të verifikoheshin meqë nuk u përgjigjeshin telefonatave të përsëritura, numrat e telefonit nuk 

ekzistonin ose personat që përgjigjeshin deklaronin se nuk kishin aplikuar kurrë. Gjithsej 583 prej këtyre 

refuzimeve ishin kontestuar në PZAP, që refuzoi 571 dhe aprovoi 12 prej tyre. EU EOM shqyrtoi 265 

vendime të PZAP-së të zgjedhura në mënyrë të rastësishme dhe i vlerësoi ato si të arsyeshme dhe të 

justifikuara.  

 

VIII. MEDIA 

 

Pavarësisht mbulimit mjaft të kufizuar të lajmeve për garat komunale, media e transmetuara u 

ndihmuan votuesve të bëjnë një zgjedhje të informuar duke organizuar debate zgjedhore përfshirëse 

për shumicën e komunave. 

Mjedisi mediatik është i gjallë dhe pluralist, ku televizioni dhe rrjetet sociale janë burimet kryesore të 

informacionit për zgjedhjet. Transmetuesi publik, RTK, nuk është plotësisht i pavarur pasi që kryesisht 

financohet nga buxheti i shtetit.25 Për më tepër, gjatë këtij viti, Bordi i RTK-së është shkarkuar nga 

Kuvendi i Kosovës për shkak të keqmenaxhimit serioz afatgjatë të buxhetit të tij. Legjislacioni për mediat 

ofron një kornizë të shëndoshë, por ka nevojë të përmirësohet zbatimi i tij. Gazetarët në përgjithësi ishin 

në gjendje të ushtronin detyrat e tyre profesionale lirshëm, pa pengesa.26 Ligji për zgjedhjet, mes tjerash, 

kërkon një mbulim të drejtë dhe të barabartë të konkurrentëve nga të gjitha mediat dhe parasheh kohë për 

reklama me pagesë dhe për transmetim falas. Megjithatë, asnjë dispozitë ligjore nuk parasheh kufizim të 

sasisë së mbulimit politik me pagesë që transmetuesi mund të transmetojë gjatë fushatës zgjedhore. 

Kanalet kryesore televizive mbuluan fushatën zgjedhore në lajme, programe të aktualiteteve, emisione të 

debateve dhe përmbajtje politike me pagesë.27 Monitorimi i mediave nga EU EOM tregoi se televizioni 

publik RTK1, në përputhje me ligjin për zgjedhjet, ofroi mbulim të konsiderueshëm dhe të balancuar të 

subjekteve politike ndonëse të fokusuar në partitë e përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës.28 Transmetuesit 

 
24  133,000 nga ata që u hoqën ishin posedues të letërnjoftimeve të vjetra të UNMIK-ut. 
25  Një projektligj që synon rritjen e pavarësisë së tij financiare u shqyrtua dhe u diskutua nga Kuvendi i Kosovës për vite 

të tëra, por në fund nuk u miratua. 
26  Një sulm i izoluar por serioz ndaj lirisë së medias ndodhi me 13 tetor në Mitrovicën Veriore, kur disa gazetarë serbë dhe 

shqiptarë të Kosovës që mbulonin përplasjet midis policisë së Kosovës dhe demonstruesve, u kërcënuan dhe u penguan 

në punën e tyre. Shoqata e Gazetarëve të Kosovës dhe organizatat ndërkombëtare e dënuan sulmin. 
27  Nga 16 shtatori deri më 17 tetor EU EOM-ja bëri një monitorim cilësor dhe sasior të tetë kanaleve televizive, gjashtë 

mediave të lajmeve online në gjuhën shqipe dhe serbe, si dhe faqet e tyre në Facebook. 
28  RTK1 i kushtoi 19 për qind të mbulueshmërisë në kohën kryesore të transmetimit AAK-së, 18 për qind PDK-së, 17 për 

qind LDK-së dhe 16 për qind LVV. Kandidati i AAK-së për kryetar të komunës së Pejës përfitoi nga një intervistë e gjatë, 

19 minuta, gjatë lajmeve të orës 23:00 në ditën e parafundit të fushatës.  
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privatë ofruan një mbulim mjaft të kufizuar të lajmeve për zgjedhjet komunale, duke reflektuar po ashtu 

fushatën e profilit të ulët.  

Duke vazhduar praktikën e zhvilluar mirë, transmetuesi publik RTK, dhe kanalet kryesore televizive 

private organizuan debate zgjedhore në mes të kandidatëve për kryetar të komunës për shumicën e 38 

komunave, duke ndihmuar votuesit të bëjnë një zgjedhje të informuar. Debatet u transmetuan njëkohësisht 

edhe në faqet e transmetuesve në Facebook. Përveç kandidatëve për kryetar të komunës, debatet zgjedhore 

të transmetuara në TV Dukagjini përfshinë nga një grua kandidate prej secilës listë për kuvendet 

komunale.29 Disa kanale televizive lokale po ashtu organizuan debate zgjedhore. Emisionet me analistë 

ofruan qasje në pikëpamje të ndryshme politike, herë pas here me diskutime të nxehta, por pak prej tyre 

trajtuan çështjet lokale.  

Transmetuesit e monitoruar në përgjithësi respektuan ligjin për zgjedhjet, përveç rasteve të publikimit të 

përmbajtjes me pagesë që nuk ishte e shënuar si duhet dhe, në ditët e fundit të fushatës, përdorimi i 

fëmijëve në spote politike. Ndonëse Komisioni i Pavarur i Mediave zbuloi këto shkelje gjatë fushatës 

zgjedhore dhe njoftoi kanalet televizive përgjegjëse, ai nuk i ndëshkoi ato kanale televizive dhe shumica 

e tyre e vazhduan këtë praktikë. TV Dukagjini shkeli në mënyrë të përsëritur kriteret për publikimin e 

sondazheve lidhur me zgjedhjet.30 

Shumica e mediave me bazë në Prishtinë dhe ato lokale ofruan mbulim të kufizuar dhe nganjëherë të 

njëanshëm të lajmeve të fushatës. Faqet e lajmeve në internet u përdorën kryesisht nga garuesit për të 

shpërndarë mesazhe të fushatës me pagesë përmes banerave, artikujve dhe videove me pagesë.  

Burimi kryesor i lajmeve për komunitetin serb të Kosovës janë mediat e transmetuara nga Serbia. Disa 

media serbe të Kosovës konsiderohen të jenë të afërta me autoritetet serbe dhe pak mediume janë të 

pavarura. RTK2 ofroi kohë falas për transmetim dhe organizoi debate mes partive politike për dhjetë 

komunat me shumicë serbe, por garuesit dukej se nuk ishin të interesuar pasi nuk morën pjesë në to.31 

Media lokale serbe të Kosovës raportuan fare pak për garat komunale. 

 

IX. KOMUNIKIMI DIGJITAL DHE MEDIAT SOCIALE 

 

Fushatë digjitale dinamike dhe përgjithësisht me respekt, por mungesa e transparencës së reklamave 

të paguara politike kufizoi llogaridhënien. 

Korniza ligjore siguron një bazë të mjaftueshme për të adresuar nxitjen e urrejtjes. Dispozitat ligjore lidhur 

me keqpërdorimin e resurseve publike, periudhën e heshtjes zgjedhore, si dhe mbrojtjen e të dhënave 

personale janë të aplikueshme për sferën digjitale. Megjithatë, legjislacioni për zgjedhjet nuk reflekton në 

mënyrë eksplicite rëndësinë gjithnjë e më të madhe të komunikimit digjital në zgjedhje pasi nuk ekziston 

asnjë dispozitë për zhvillimin e fushatës online.  

Edhe pse reklamat me pagesë duket se janë përdorur gjerësisht, mungesa e rregullave të qarta të 

transparencës për reklamat politike në internet e ka dëmtuar llogaridhënien. As Facebook dhe as rregullat 

kombëtare të fushatës nuk kërkojnë që reklamuesit politikë të regjistrohen si të tillë për të postuar reklama 

 
29  Debatet zgjedhore në TV Dukagjini, përfshirë edhe gratë kandidate për kuvendet komunale u organizuan nga zyra e Rrjetit 

Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) në Kosovë. 
30  Sondazhet politike të zhvilluara nga TV Dukagjini në faqen e tij në Facebook nuk respektuan Nenin 47.5 të LZP, i cili 

kërkon që hulumtimet e opinionit të përfshijnë detaje specifike. 
31  RTK2 është kanali televiziv publik që transmeton në gjuhë jo shumicë, por nuk është i arritshëm në katër komunat veriore 

me shumicë serbe të Kosovës. 
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zgjedhore në internet. Prandaj, mjeti publik Facebook Ad Library (Biblioteka e Reklamave në Facebook)  

nuk jep informacione të detajuara mbi shumën e shpenzuar për reklamat politike, kontribuesit e tyre, si 

dhe për përhapjen e reklamave në tregues të shumtë demografikë.32  

Garuesit përdorën rrjetet sociale për të përçuar masazhe të fushatës për të mobilizuar elektoratin dhe për 

të njoftuar për ngjarje online dhe me prani fizike, si dhe për pjesëmarrjen e kandidatëve në programet 

televizive dhe në radio. Gjetjet e monitorimit të mediave sociale nga EU EOM tregojnë se 67 për qind e 

postimeve të analizuara në Facebook përhapnin mesazhe për të mobilizuar në mënyrë eksplicite votuesit, 

13 për qind për të shpërndarë njoftimet dhe pjesa e mbetur prej 20 për qind për të përcjellë mesazhe të 

përgjithshme, përfshirë lajmet politike. Në Instagram, 64 për qind e postimeve të analizuara kishin për 

qëllim mobilizimin e votuesve, 12 për qind për të shpërndarë njoftimet dhe 24 për qind për të përcjellë 

mesazhe të përgjithshme.33 

 

X. PJESËMARRJA E GRAVE 

 

Numri shumë i ulët i grave në garat për kryetarë të komunave pasqyrojnë realitetin e ashpër të 

pjesëmarrjes politike të grave në Kosovë.  

Ndonëse parimi i barazisë gjinore është i mishëruar në Kushtetutën e Kosovës dhe ndonëse instrumentet 

kryesore të të drejtave të njeriut që mbështesin të drejtat e grave dhe barazinë gjinore zbatohen 

drejtpërdrejt, pjesëmarrja politike e grave ndikohet negativisht nga stereotipet tradicionale dhe nga qasja 

në resurse. Ligjet për zgjedhjet përmbajnë masa afirmative, duke përfshirë një kuotë gjinore prej 30 për 

qind për certifikimin e listave të kandidatëve dhe shpërndarjen e vendeve në kuvende. Megjithatë, kjo nuk 

korrespondon me kuotën 50 për qind për të gjitha institucionet legjislative, ekzekutive dhe publike që 

kërkohet nga Ligji për Barazinë Gjinore i vitit 2015.  

Vetëm 14 kandidatë për kryetar të komunës ishin gra (8 për qind) dhe vetëm dy ishin kandiduar në 

bastionet e partive të tyre politike (në Graçanicë dhe Ranillug). Asnjë nga kryetarët e komunave në largim 

nuk është grua. Gjithsej 1,937 gra (37 për qind) kanë kandiduar për kuvendet komunale duke respektuar 

kuotën gjinore prej 30 për qind. Ishin 36 gra (12 për qind) që i kryesonin listat e tyre. Partitë më të mëdha 

(LVV dhe PDK) regjistruan 38 për qind kandidate (gra) për kuvendet komunale, dhe LDK 30 për qind. 

Partitë politike, që në masë të madhe dominohen kryesisht nga meshkujt, ende nuk e kanë trajtuar 

seriozisht çështjen e pabarazisë gjinore në programet dhe statutet e tyre, dhe janë larg përmbushjes së 

detyrimeve ligjore që dalin nga Ligji për Barazinë Gjinore.34  

Në ngjarjet e fushatës të vëzhguara nga EU EOM, pjesëmarrja e grave në audiencë ishte e ulët, vetëm 25 

për qind, ndërsa ato u përfshinë si folëse në 45 për qind të rasteve.  

 

 
32   Për Kosovën, reklamuesit politikë vetëm "inkurajohen" të autorizohen. Njësia e EU EOM-së për mediat sociale gjurmoi 

në mënyrë manuale reklamat me pagesë të garuesve në Facebook dhe Instagram dhe mundi të identifikoi vetëm një 

kandidat për kryetar të komunës të regjistruar si reklamues politik. 
33  Njësia e monitorimit të mediave sociale e EU EOM-së së analizoi një mostër prej 975 postimesh në Facebook dhe 578 

postimesh në Instagram të publikuara gjatë fushatës zgjedhore nga një numër i përgjithshëm prej 489 faqesh publike në 

Facebook dhe 145 llogari në Instagram që u përkisnin kandidatëve për kryetarë të komunave, faqe të fushatës të palëve 

të treta, si dhe nga aktorë institucionalë, përfshirë KQZ-në. 
34  Vetëm statuti i AAK -së përcakton që 30 për qind e udhëheqjes së partisë duhet të përbëhet nga gratë, por kjo dispozitë 

nuk po zbatohet 
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XI. PJESËMARRJA E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE E GRUPEVE TË 

TJERA TË CENUESHME 

 

Janë marrë disa masa për të lehtësuar votimin e personave me aftësi të kufizuara, por nevojitet veprim 

me i planifikuar për t’ua mundësuar të gjitha grupeve me aftësi të kufizuar të ushtrojnë të drejtën e 

tyre për të votuar.  

 

Kushtetuta e ndalon diskriminimin në bazë të aftësisë së kufizuar dhe disa instrumente të të drejtave të 

njeriut që mbrojnë të drejtat e personave me aftësi të kufizuara janë drejtpërdrejt të zbatueshme në Kosovë. 

Edhe pse Kosova nuk është nënshkruese e Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 

(CRPD), ajo e ka përfshirë përkufizimin e CRPD-së për aftësinë e kufizuar në Planin e saj Kombëtar të 

Veprimit për Aftësinë e Kufizuar, i cili synon të harmonizojë legjislacionin e Kosovës me CRPD dhe me 

instrumentet e tjera ndërkombëtare.   

Personat me aftësi të kufizuara përfshihen në mesin e personave me nevoja të veçanta të cilët mund të 

regjistrohen si votues nga shtëpia. Në disa komuna, organizatat për njerëzit me aftësi të kufizuara ofruan 

ndihmë të konsiderueshme në regjistrim, por nevojiten përpjekje të mëtejshme nga administrata e 

zgjedhjeve për t'iu mundësuar atyre të votojnë në qendrat e rregullta të votimit. Kërkohet edukim shtesë i 

votuesve për llojet e tjera të aftësisë së kufizuar, përveç votuesve dëgjim të dëmtuar. Për këto zgjedhje, 

Shoqata e të Verbërve të Kosovës trajnoi rreth 1,200 votues me shikim të dëmtuar në të gjithë Kosovën 

se si të plotësojnë/shënjojnë fletëvotimet  e tyre me prekje. 

Njësia e EU EOM-së për monitorimin e mediave sociale vëzhgoi disa postime të fushatës së LDK-së, 

PDK-së dhe LVV-së që synonin votuesit me aftësi të kufizuara në Facebook dhe Instagram. KQZ-ja 

përfshiu gjuhën e shenjave në mesazhet për edukimin e votuesve dhe vazhdoi të sigurojë fletëvotime me 

prekje, si dhe broshura të kandidatëve në Braille. Për herë të parë ishte në dispozicion një kabinë më e ulët 

votimi për njerëzit në karrocë invalidësh ose për të moshuarit. 

 

XII. PJESËMARRJA E KOMUNITETEVE 

 

Derisa kandidatët e komuniteteve jo-shumicë po bënin fushatë pothuajse ekskluzivisht në komunitetet 

e tyre, fushata në komunat me shumicë serbe të Kosovës dominohej nga LS gjë që e kufizoi zgjedhjen 

e votuesve. 

Përveç shqiptarëve “shumicë” të Kosovës, komunitete “jo shumicë” janë serbët, turqit, goranët, 

boshnjakët, romët, ashkalitë dhe egjiptianët e Kosovës. Votuesit zakonisht votojnë në vija etnike. 

Kosova ka një kornizë ligjore gjithëpërfshirëse për të drejtat dhe mbrojtjen e komuniteteve jo-shumicë që 

është në përputhje me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Ekzistojnë mekanizma të veçantë 

mbrojtës për përfaqësimin e komuniteteve jo shumicë, siç janë vendet e rezervuara në Kuvendin e 

Kosovës, organet e veçanta komunale, si p.sh. nënkryetari i Komunës për Komunitetet dhe nënkryesuesi 

i kuvendit komunal, zëvendëskryeministri dhe ministrat. Nga 38 kryetarët aktualë, 27 janë nga komuniteti 

shqiptar i Kosovës, dhjetë nga komuniteti serb i Kosovës dhe një është nga komuniteti turk i Kosovës.  

Kandidatët e komuniteteve jo-shumicë bënë fushatë pothuajse ekskluzivisht në komunitetet e tyre. Lista 

Serbe e ka monopolizuar jetën politike në komunitetet serbe të Kosovës duke kufizuar kështu 

konkurrencën politike dhe zgjedhjen e votuesve. Në katër komuna,35 Kandidati i LS-së ishte i vetmi 

 
35  Leposaviq, Mitrovica Veriore, Novobërdë, Ranillug. 
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kandidat serb i Kosovës që garon për kryetar komune. Gjithashtu, në katër komuna,36 LS ishte lista e 

vetme e serbëve të Kosovës në garë për kuvendet komunale. Raste të frikësimit dhe presionit të 

drejtpërdrejtë (shpesh kolektiv) nga kandidatët dhe aktivistët e LS-së u përmendën nga disa 

bashkëbisedues të EU OEM-së. Ky presion kryesisht konsistonte në kërcënimet e humbjes së përparësive 

ekonomike (përfshirë vendet e punës). 

 

XIII. VËZHGIMI I ZGJEDHJEVE 

 

Mijëra vëzhgues afatshkurtër vendorë që përfaqësojnë subjektet politike dhe shoqërinë civile u 

akredituan, duke rritur transparencën e votimit dhe numërimit.  

Numri i përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar dhe mediave arriti në 24,593 prej të cilëve 23,092 

përfaqësonin subjektet politike; nuk janë vërejtur probleme në procesin e akreditimit. Nga 768 vëzhgues 

të shoqërisë civile, rreth 110 ishin nga Demokracia në Veprim, koalicioni kryesor vëzhgues jopartiak 

vendor, i cili këtë herë nuk bëri ndonjë vëzhgim gjithëpërfshirës të procesit zgjedhor për shkak të fondeve 

të kufizuara.  

Janë akredituar gjithsej 216 vëzhgues ndërkombëtarë, përfshirë nga EU EOM, Instituti Demokratik 

Kombëtar, Rrjeti Evropian i Organizatave për Monitorimin e Zgjedhjeve dhe disa ambasada. 

 

XIV. VOTIMI DHE NUMËRIMI 

 

Votimi i qetë dhe i rregullt u vlerësua shumë pozitivisht nga vëzhguesit e BE-së, mirëpo numërimi i 

votave nuk u vlerësua aq favorshëm.  

Votimi vazhdoi gjatë tërë ditës në mënyrë të qetë dhe të rregullt. Vëzhguesit e BE-së vlerësuan ambientin 

e përgjithshëm për votim si shumë të mirë ose të mirë në 99 për qind të vendvotimeve të vizituara. Rreth 

22 për qind (9 VV) e vendvotimeve të vizituara ishin hapur për votim me një vonesë prej 10 minutash, 

ndërsa vetëm një u hap me vonesë prej 30 minutash. Gjatë hapjes, materiali esencial mungonte në shtatë 

për qind të vendvotimeve të vizituara. Në katër për qind të vendvotimeve të vizituara kishte material të 

fushatës në afërsi prej 100 metrash. Probleme procedurale u vërejtën  në dy për qind të vendvotimeve të 

vizituara, siç janë mos kontrollimi i si duhet për ngjyrë pas hyrjes në vendvotim; megjithatë kjo nuk ndikoj 

negativisht në integritetin e përgjithshëm të votimit. Në 78 nga 285 vendvotimet e vizituara, votuesit me 

dokumente të skaduara të identifikimit nuk ishin lejuar të votonin, që është në kundërshtim me vendimin 

përkatës të KQZ-së. Kjo tregon për mangësi në trajnim.  

Vëzhguesit e BE-së raportuan se vetëm 67 për qind e vendvotimeve të vizituara ofronin qasje për votuesit 

me aftësi të kufizuara për të lëvizur, derisa në 78 për qind të tyre struktura ishte e përshtatshme për votuesit 

në karrocë invalidësh. Në 72 për qind të vendvotimeve të vizituara ishte vërejtur votimi i ndihmuar. Arsyet 

për ndihmë ishin shënuar në librin e zgjedhjeve siç kërkohet në 92 për qind të atyre vendvotimeve. Në 

nëntë për qind të vendvotimeve të vizituara u vërejt votimi në grup/familjar. Vëzhguesit e BE-së raportuan 

për praninë e vëzhguesve të partive politike në 92 për qind të vendvotimeve të vizituara dhe të vëzhguesve 

lokal jo-partiakë në vetëm 14 për qind prej tyre.  

Nuk është vërejtur asnjë rast i tensionimit, përveç qendrës së votimit në Mamushë ku numri tepërt i 

vëzhguesve të partive të pranishëm gjatë mbylljes çoi në rrëmujë dhe në intervenim të policisë. Në pesë 

 
36  Graçanicë, Leposaviq, Novobërdë, Ranillug. 
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komuna, gjashtë incidente lidhur me zgjedhjet që ishin hetuar nga prokurori i shtetit çuan në arrestimin e 

trembëdhjetë personave për kryerje të pretenduar të shkeljeve të ndryshme zgjedhore sipas Kodit Penal.37 

Numërimi i votave ishte më pak pozitiv. Gjashtë nga 31 numërimet e vëzhguara, u vlerësuan si të këqija 

ose shumë të këqija, kryesisht për shkak të mos-konsistencës në respektimin e disa procedurave. Prania e 

personave të paautorizuar u vërejt në pesë vendvotime, ndërsa persona që ndërhynin pa pasur të drejtë në 

proces u vërejtën po ashtu në pesë vendvotime. Megjithatë, procesi u zhvillua në prani të vëzhguesve të 

partive politike në 93.5 për qind të vendvotimeve në të cilat u vëzhgua numërimi, përderisa vëzhguesit 

lokal jo-partiakë ishin të pranishëm vetëm në pesë nga 31 vendvotimet e vëzhguara. Problemet me 

përputhjen e fletëvotimeve u vërejtën në shtatë nga 31 vendvotimet e vëzhguara. Vështirësi në plotësimin 

e formularëve të rezultateve për kryetarë të komunave dhe kuvende u vërejtën në 16 vendvotime dhe të 

formularëve të rezultateve të kandidatëve për kuvend në 12 nga 31 vendvotimet e vëzhguara.  

 

Ekipet e BE-së vëzhguan pranimin e materialeve nga vendvotimet në 28 KKZ; asnjë vëzhgues tjetër nuk 

ishte i pranishëm në asnjë KKZ. Në 13 KKZ u desh të bëheshin korrigjime para pranimit të materialeve. 

Në të gjitha KKZ-të përveç njërës, përgjithësi, procesi u karakterizua si i mirë ose shumë i mirë nga 

vëzhguesit e BE-së. 

 

 

 
 
Një version elektronik i kësaj Deklarate Preliminare është në dispozicion në faqen e internetit të Misionit: Kosovo2021.eueom.eu  

 
Për më shumë informata, ju lutem kontaktoni: Marek Mracka, Zyrtar për Shtyp i EU EOM, 

Tel: +383 48 798 326, Email: marek.mracka@eueomkosovo2021.eu 
 

Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve i Bashkimit Evropian 

Rr. Murat Mehmeti 1 – 3, Tophane 10000, Prishtinë, Kosovë 

 
 

 

 

 

 
37  Në Kllokot, Suharekë, Malishevë, Skenderaj, Fushë Kosovë. Incidentet kishin të bënin me vepra si blerja e votës, pengimi 

i procesit të votimit, shkelja e fshehtësisë së votës, falsifikimi i rezultateve të votimit.   
 

https://eeas.europa.eu/election-observation-missions/eom-kosovo-2021_en
mailto:marek.mracka@eueomkosovo2021.eu

