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Lista e shkurtesave

KQZ  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

KKZ  Komisioni Komunal i Zgjedhjeve

KVV  Keshillat e Vendvotimeve

QNR  Qendra e Numërimit dhe Rezultateve

TMZ  Trupat Menaxhuese të Zgjedhjeve

PZAP  Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa

LZP  Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme

LPV  Lista Përfundimtare e Votuesve

FPR  Forma e Përputhjes së Rezultateve

VPNV  Votimi i Personave me Nevoja të Veçanta

RQC  Regjistri Qendror Civil

DUDNj Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut

MNDCP Marrëveshja Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe  

  Politike

KEDNj Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe   

  Liritë Themelore

LMDP Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

TRV  Teknologjitë e Reja të Votimit
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I. Përmbledhje

Zgjedhjet konsiderohen një aspekt shumë i rëndësishëm i demokracisë dhe 
mbajtja e një procesi të tillë në mënyrë të lirë  dhe të drejtë është një e drejtë 
elementare e njeriut gjithashtu.

Ka disa standarde ndërkombëtare zgjedhore të cilat përcaktojnë parimet dhe 
bazën e mbajtjes së zgjedhjeve dhe të cilat e trajtojnë aspektin e të drejtave 
të njeriut në këtë kuptim. Fjalët kyçe qe parimet zgjedhore prezantojnë 
janë: univerzale, të barabarta, të drejta, i fshehtë , të lira, transparente dhe 
llogaridhënëse.

Hulumtimi është ndërmarrë për të shqyrtuar aspekte të ndryshme të mbajtjes 
së zgjedhjeve lidhur me të drejtat e njeriut në epokën digjitale, dhe se si ato 
përshtaten dhe bashkëveprojnë në ambientin e tanishëm zgjedhor në Kosovë.

Posaçërisht, hulumtimi kishte për qëllim të mësoj mbi shkeljet e të drejtave 
të njeriut në dy aspekte të të drejtave të votuesve: e drejta për të votuar 
në mënyrë të fshehtë, dhe të drejtën e privatësisë gjatë përpunimit të të 
dhënave të votuesve në një proces zgjedhor. Hulumtimi gjithashtu synon 
që të prezantoj procesin aktual të zgjedhjeve dhe t’i identifikoj çështjet dhe 
brengat në lidhje me shkeljen e të drejtave të njeriut në këto aspekte, dhe se 
si këto çështje mund të adresohen dhe përmirësohen më tutje.

Hulumtimi ofron një vështrim të plotë të kornizës zgjedhore, në veçanti 
ligjeve dhe rregullave zgjedhore, dhe ligjeve dhe akteve tjera relevante të cilat 
rregullojnë të gjithë procesin zgjedhor. Ky legjislacion është analizuar kundrejt 
atyre se: 1) a garanton infrastruktura ligjore mekanizma adekuat për të ruajtur 
fshehtësinë e votës dhe mbrojtjen e të dhënave personale; 2) implementimin 
e ligjeve; dhe 3) çka mund të bëhet për të përmirësuar situatën në të ardhmen. 
Për më tepër, institucionet përgjegjëse, agjensionet ndërkombëtare, dhe 
ekspertë të ndryshëm janë intervistuar mbi atë se si janë zbatuar deri më tani 
aktivitetet zgjedhore, shkeljet dhe parregullsitë e gjetura, masat e ndërmarra 
për të përmirësuar këto mangësi, dhe a janë dhënë propozime konkrete për 
amadamente për tu pasur parasysh në të ardhmen.  

Fillimisht, raporti ofron një vështrim të procesit të tanishëm zgjedhor 
dhe një analizë të kornizës ligjore kundrejt praktikave dhe instrumenteve 
ndërkombëtare, interpretimi i tyre, si dhe a janë mishëruar këto parime në 
legjislacionin e Kosovës. Në përgjithësi, raporti paraqet se legjislacioni në 
lidhje me fshehtësinë e votës i ka kushtuar vëmendje këtij aspekti.

E drejta për të votuar dhe fshehtësia e votës është e rregulluar me legjislacionin 
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zgjedhor të Kosovës dhe administruesit e zgjedhjeve janë përgjegjës për të 
krijuar kushtet e nevojshme në mënyrë që të garantohet fshehtësia e votës. 
Gjetjet tregojnë se legjislacioni i Kosovës ofron masa të mjaftueshme ligjore 
në aspektin e fshehtësisë së votës dhe garantimin e kushteve të përshtatshme 
që votuesi të ushtroj të drejtën e votës së tij duke votuar në mënyrë të fshehtë. 
Megjithatë, ato gjithashtu tregojnë që masat ligjore nuk janë të mjaftueshme 
për të ruajtur fshehtësinë e votës dhe se duhet të ndërmerren masa tjera. 

Aspekti tjetër i analizës është mbi përpunimin e të dhënave personale. 
Organizimi dhe zbatimi i një procesi zgjedhor në Kosovë përmban një 
numër aktivitetesh të cilat kërkojnë mbledhjen, përpunimin, verifikimin 
dhe përdorimin e të dhënave personale në mënyrë që të krijohen kushtet 
që votuesit të hedhin votën e tyre në ditën e zgjedhjeve. Këto aktivitete 
ndërmirren nga trupat menaxhuese të zgjedhjeve. Megjithatë, atyre u duhet 
koordinim dhe ndërveprim me bashkëpunëtorë tjerë relevant. Kjo gamë 
e gjerë e bashkëpunetorëve dhe puna e kryer nga secili prej tyre, e bën 
procesin mjaft kompleks marrë parasysh se të dhënat përkatëse zgjedhore, 
duke përfshirë këtu edhe ato personale do të jenë në dispozicion të organeve 
përkatëse në varësi të natyrës së tyre të përgjegjësisë. 

Sa i përket legjislacionit që lidhet me përpunimin e të dhënave, korniza 
zgjedhore tregon mangësi të konsiderueshme. Ligji për zgjedhjet e 
Pergjithshme ofron referenca shumë të përgjithësuara dhe të kufizuara 
të Ligjit mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale, dhe legjislacioni zgjedhor 
nuk i zgjeron dhe interpreton më tutje ato, duke lënë kështu hapësirë për 
mospërputhje gjatë implementimit të aktiviteteve zgjedhore.  

Në fund, duke u bazuar në gjetjet dhe përfundimet, hulumtimi ofron 
rekomandime për akterët relevant për t’i adresuar dhe ndërmarrë veprime në 
mënyrë që të përmirësohen mangësitë. Përveç kësaj, rezultatet e hulumtimit, 
i cili është kryer në kuadër të projektit “Mbrojtja të drejtave të njeriut në 
epokën dixhitale”, do të përdoren për të mbështetur aktivitetet e projektit në 
formësimin e fushatave ndërgjegjësuese në mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

II. Metodologjia

Fillimisht, është bërë një analizë e aktiviteteve zgjedhore dhe kornizës ligjore 
për të shpjeguar procesin zgjedhor, posaçërisht dispozitat që rregullojnë 
regjistrimin e votuesve, fshehtësinë e votës, përpunimin e të dhënave 
personale të votuesve, dhe referencave tjera ligjore të cilat mbështesin 
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parimet e lirisë së votës. Paralel me analizën e kornizës ligjore vendore, një 
analizë është bërë për konventat ndërkombëtare të cilat njihen botërisht mbi 
parimet univerzale të zgjedhjeve, ose më konkretisht mbrojtjen e të dhënave 
personale dhe fshehtësinëë e votës.

Metodologjia e hulumtimit kombinon forma dhe elemente të ndryshme 
si: intervista gjysmë- të strukturuara; analizë e procesit zgjedhor dhe 
legjislacionit zgjedhor; praktikat vendore dhe ndërkombëtare; analizë e 
raporteve të vëzhguesve zgjedhor të vlerësuara nga organizatat vendore dhe 
ndërkombëtare; analizë e hulumtimeve dhe studimeve të përfunduara të cilat 
janë ndërmarrë nga organizata vendore dhe ndërkombëtare mbi çështjet 
zgjedhore; analizë e rasteve të gjykimit të zgjedhjeve dhe raporteve në lidhje 
me mashtrimet zgjedhore që janë në dispozicion; si dhe studime krahasimore 
mbi çështjet specifike zgjedhore, më konkretisht  me vendet në rajon dhe 
praktikat ndërkombëtare.

Intervistat janë bërë me anëtarë të Trupave Menaxhuese Zgjedhore (TMZ), 
siç janë anëtaret e Komisionit Qendror Zgjedhor, stafit të Sekretariatit të 
Komisionit Qendror Zgjedhor, Sekretariatin e Panelit të Komisionit për 
Ankesa dhe Parashtresa; anëtarë të Regjistrit Civil Qendror, dhe Agjencinë  
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Intervista shtesë janë bërë më 
organizatat relevante të përfshira në aktivitete mbështetëse zgjedhore siç 
është Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë-Misioni në Kosovë, 
Fondacioni Ndërkombëtar mbi Sistemet Zgjedhore-Zyra në Kosovë, dhe me 
ekspertë në fusha specifike të cilët kanë bërë hulumtime ose studime në 
lidhje me zgjedhjet. 

III. Vështrim i trupave menaxhuese të zgjedhjeve 
dhe aktiviteteve të tyre

Trupat Menaxhuese të Zgjedhjeve (TMZ)

Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ) është një organ i pavarur i përhershëm, 
përgjegjës për organizimin dhe implementimin e zgjedhjeve në Kosovë. Ky 
organ, përgatitë, mbikëqyr, udhëheqë, dhe verifikon të gjitha aktivitetet që 
lidhen me procesin e zgjedhjeve dhe shpall rezultatet e tyre në pajtim me 
Ligjin mbi Zgjedhjet e Përgjithshme Nr. 03/L-073, i cili ka hyrë në fuqi më 
5 Qershor 2008, dhe i amandamentuar në Tetor të vitit 2010. KQZ përbëhet 
nga 11 anëtarë: kryetari i cili emërohet nga Presidenti i Kosovës nga radhët 
e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës, dhe 10 anëtarë të emëruar si 
rezultat i nominimeve të bëra nga grupet parlamentare që përfaqësohen në 
Parlamentin e Kosovës.   
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Sekretariati i KQZ-së është një organ i themeluar nga KQZ për të mbështetur 
KQZ-në në kryerjen e përgjegjësive dhe funksioneve nga aspekti teknik për 
aktivitetet në lidhje me procesin zgjedhor. Sekretariati i KQZ-së  zbaton 
vendimet, ofron mbështetje administrative the mbështetje tjetër të 
nevojshme për KQZ-në. 
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Komisioni Komunal  Zgjedhor është organ i themeluar nga KQZ në tridhjetë e 
tetë komuna të Kosovës për t’i ndihmuar Sekretariatit të KQZ-së  në kryerjen 
e detyrave administrative dhe operacionale në  komunat e tyre përkatëse. 
KKZ në përgjithësi përbëhet nga 7 anëtarë ose më shumë, të caktuar nga 
nominimet e subjekteve politike qe e kanë kaluar pragun zgjedhor prej 5% në 
zgjedhjet paraprake parlamentare në Kosovë. Por, KKZ-të mund gjithashtu 
mund të sugjerojnë kandidatë të tjerë të përshtatshëm nga OJQ-të ose 
institucionet akademike. Partitë e komuniteteve me vende të rezervuara në 
parlamentin e Kosovës gjithashtu mund të kenë anëtarë në KKZ.
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Keshillat e  Vendvotimeve (KVV) janë përgjegjëse për menaxhimin e 
vendvotimeve në ditën e zgjedhjeve. Përbërja e KVV-ve reflekton përbërjen 
e KKZ-ve, për më tepër KQZ-ja mund të ftoj partitë e certifikuara për KVV. 
Secili anëtar i KVV-së është i obliguar të veproj paanshëm, pa marrë parasysh 
përkatësinë partiake. KVV-të janë përgjegjëse për të garantuar integritet, 
siguri dhe qetësi në procesin e votimit dhe numërimit në Vendvotime nën 
mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të KKZ-ve. 
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Paneli për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) është themeluar që t’i adresojë 
ankesat dhe parashtresat që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor. PZAP është 
një organ i pavarur dhe përbëhet nga 10 anëtarë, përfshirë kryetarin, i cili 
nominohet në mesin e gjykatësve të Gjykatës Supreme dhe emërohet nga 
Presidenti i Gjykatës Supreme, dhe anëtarët të cilët perzgjidhen nga Gjykatat 
e Qarkut. PZAP shqyrton dhe gjykon ankesat dhe apelet e dorëzuara nga 
personat që kanë interes ligjor në një çështje brenda juridiksionit të tyre ose 
të drejtat e të cilëve janë shkelur në procesin zgjedhor, siç është e rregulluar 
me LZP dhe rregullat zgjedhore, brenda afateve ligjore.  



digitalrightskosovo.com

13



digitalrightskosovo.com

14

Aktivitetet zgjedhore

Organizimi i zgjedhjeve është një proces që kërkon implementimin e një 
numri aktivitetesh në faza të ndryshme zgjedhore. Në një palë zgjedhje, për 
shembull, këto faza përfshijnë: 

• shqyrtimin dhe hartimin e legjislacionit; 
• rekrutimin dhe trajnimin e stafit zgjedhor; 
• regjistrimin e votuesve; 
• regjistrimin e partive politike; 
• certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre; 
• fushatën zgjedhore; votimin dhe numërimin; 
• përpilimin e rezultateve; 
• zgjidhjen e kontesteve zgjedhore; 
• shpalljen dhe certifikimin e rezultateve; 
• raportimin; 
• auditimin; 
• ruajtjen dhe shkatërrimin e materialeve zgjedhore 

I tërë procesi karakterizohet si “cikël zgjedhor”, i cili i cilëson zgjedhjet si procese 
të vazhdueshme e jo si ngjarje të izoluara. Në nivelin më të përgjithshëm, 
cikli zgjedhor ndahet në tri periudha kryesore: 1) periudha para-zgjedhore; 2) 
periudha zgjedhore; 3) periudha pas-zgjedhore.

Aktivitetet që përfshijnë të dhëna personale

Organizimi i zgjedhjeve përfshinë aktivitete që kërkojnë mbledhjen dhe 
përpunimin e të dhënave personale nga TMZ-të nga akterë të ndryshëm. Në 
Kosovë, këto të dhëna mund të mblidhen nga institucione dhe organizata të 
ndryshme, siç janë: Regjistri Qendror Civil, Gjykatat, Institucionet Shëndetësore, 
Qendrat e Paraburgimit, Burgjet, Instituti Gjyqësor i Kosovës, Organizatat e 
Shoqërisë Civile, ose drejtpërdrejtë nga vetë votuesit dhe subjektet politike. 
Të gjithë akterët e përmendur duhet të bashkëpunojnë me KQZ-në gjatë 
periudhës zgjedhore dhe të ofrojnë informatat e kërkuara në mënyrë që të 
mbështesin organizimin dhe implementimin e aktiviteteve zgjedhore. 

Aktivitete kryesore zgjedhore në Kosovë që përfshijnë të dhëna personale, 
ndodhin kryesisht gjatë periudhës zgjedhore, respektivisht, gjatë krijimit të 
Listës së Votuesve (LV), votimit dhe numërimit, dhe përpilimit të rezultateve.
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Regjistrimi i votuesve

Përderisa regjistrimi ‘aktiv’ i votuesve kërkon që votuesit të regjistrohen tek 
autoritet relevante me qëllim të pjesëmarrjes në zgjedhje para një ngjarje 
zgjedhore ose në vazhdimësi, regjistrimi ‘pasiv’ i votuesve nuk kërkon që 
votuesi të ndërmarr ndonjë veprim specifik për t’u përfshirë në listat e 
votuesve. Sistemi pasiv mundëson që votuesi të regjistrohet automatikisht 
dhe të përfshihet në listat e votuesve pa ndërmarrë ndonjë veprim individual. 
Më saktësisht, listat e votuesve përpilohen në baza të të dhënave ekzistuese 
të cilat mirëmbahen dhe përditësohen nga autoritetet relevante të qeverisë.

Sistemi i regjistrimit të votuesve në Kosovë është sistem pasiv i regjistrimit. 
LV-të krijohen duke u bazuar në ekstraktet nga Regjistri Qendror Civil (RQC) 
që mirëmbahet nga Ministria e Punëve të Brendshme. Katër kritere kryesore e 
definojnë zotësinë juridike e të qenit votues: 1) personat që janë të paktën në 
moshën 18 vjeçare në ditën e zgjedhjeve dhe që janë të regjistruar në RQC ; 
2) personat që janë të regjistruar si qytetar të Kosovës në RQC; 3) personat që 
jetojnë jashtë Kosovës dhe e kanë lëshuar Kosovën por e plotësojnë kushtin 
në ligjet që janë në zbatim duke qenë qytetar të Kosovës; 4) personat të cilët e 
kanë fituar statusin e refugjatit siç caktohet në Konventën Lidhur me Statusin 
e Refugjatit të vitit 1951 dhe protokolit të saj të 1966-ës, dhe që kanë të drejtë 
të regjistrohen në RQC  si banor të Kosovës.

Votimi dhe numërimi

Votimi dhe llojet e votimit

Votimi i rregullt - ndodhë në qendrat e votimit ku të gjithë votuesit me të 
drejtë vote që e gjejnë veten në Listën Përfundimtare të Votuesve (LPV) kanë 
të drejtë të ushtrojnë  të drejtën për të votuar. Procedurat për të organizuar 
votimin përmbajnë një numër masash, siç janë: kontrollimi i ngjyrës në gishtat 
e votuesit, verifikimi i ID-së, nënshkrimi i votuesit në listën përfundimtare të 
votimit, dhe vulosja e fletëvotimit. Në momentin që votuesi e merr fletëvotimin, 
ata udhëzohen të votojnë në njërën nga kabinat e votimit dhe të votojnë në 
menyrë të fshehtë, the pastaj ta hedhin votën në kutinë e votimit në prani të 
anëtarëve të KVV-së dhe vëzhguesve. 

Votimi me asistencë - u mundësohet votuesve të cilët për arsye të ndryshme 
nuk janë në gjendje të shënjojnë ose hedhin votën në vendvotim të rregullt. 
Ata mund të ndihmohen për të votuar nga një person i zgjedhur nga vetë 
votuesi, dhe një person i tillë duhet t’i ndihmoj vetëm një votuesi, dhe ai/
ajo nuk duhet të jetë anëtar i KVV-së ose vëzhgues i akredituar. Personi që 
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e ndihmon votuesin duhet të nënshkruaj në listën e votuesve afër emrit të 
votuesit i cili është ndihmuar. 

Votimi i personave me nevoja të veçanta (VPNV) - përfshinë votuesit me 
të të drejtë vote por që nuk kanë mundësi të dalin nga shtëpitë e tyre për 
shkaqe fizike, mjekësore, ose ndonjë paaftësi tjetër; votuesit të cilët janë 
të hospitalizuar, personat e moshuar në shtëpitë e caktuara - veçanërisht 
në qendrat për të moshuarit; personat me kapacitet të zvogëluar mendor 
në institucionet shëndetësore, të burgosurit si dhe personat në qendra të 
paraburgimit. KQZ-ja themelon ekipe mobile të cilat shkojnë në lokacionet 
përkatëse në mënyrë që t’u ofrohet mundësia për të votuar këtyre kategorive. 
Të gjithë votuesit me nevoja të veçanta që kanë të drejtë vote duhet të 
regjistrohen si të tille para ditës së zgjedhjeve brenda afatit të caktuar nga KQZ-
ja. Përveç kësaj, për votuesit me të drejtë vote të cilët janë shtruar në spital, 
janë në burgje apo qendrat e paraburgimit, KQZ-ja nënshkruan Marreveshje 
të Mirëkuptimit me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Shëndetësisë për 
të marrë listat e personave me të drejtë vote për këtë kategori.

Votimi me kusht – ligji i jep votuesit mundësinë për të votuar me kusht nëse 
ata nuk mund të gjenden në listat e votuesve në vendvotimin në të cilin ata 
kanë shkuar të votojnë. Ata mund të votojnë në një vendvotim të dyfishtë, 
të cilat janë në dispozicion në çdo qendër votimi, duke ofruar të dhënat e 
tyre personale dhe duke nënshkruar Listën e Votuesve me Kusht (LVK).  Pasi 
të regjistrohen të dhënat e votuesit në LVK, KVV-të shkruajnë informacionet 
e njëjta në një zarf që përmban një fletëvotim të zbrazët, vuloset dhe i jipet 
votuesit për fshehtësi të votës. Pasi që votuesi të ketë shënjuar fletëvotimin, 
votuesi para mbikëqyrësit të kutisë së votimit, e vendos fletëvotimin në një 
zarf të fshehtësisë, mbyll zarfin, dhe e vendos zarfin e fshehtësisë në zarfin e 
votimit.

Votimi përmes postës ofrohet për personat që jetojnë jashtë shtetit. Një 
votues jashtë Kosovës mund të votojë nëse ai/ajo është regjistruar me sukses 
në KQZ përmes programit të votimit jashtë Kosovës dhe brenda afateve ligjore 
të përcaktuara. Procedurat e votimit për votuesit përmes postës janë: marrja 
e fletëvotimit personalisht nga njëra nga pikat e shpërndarjes jashtë Kosovës 
siç përcaktohet dhe publikohet nga KQZ-ja, shkarkimi i fletëvotimit nga web 
faqja e KQZ-së; mbushja e fletëvotimit dhe futja në një zarf të pa shënuar. Zarfi 
gjithashtu duhet të shoqërohet me kopjet e dokumenteve të identifikimit të 
votuesit që përmbajnë të dhënat personale. Pasi që zarfi të jetë kompletuar, 
votuesi duhet ta dërgoj me postë në njërin nga kutitë postare të caktuara dhe 
të shpallura nga KQZ-ja brenda afateve të paracaktuar nga KQZ-ja.
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Numërimi 

Numërimi i votave të rregullta bëhet në vendvotime. Pas mbylljes së qendrave 
të votimit, anëtarët e KVV-ve fillojnë numërimin në prani të vëzhguesve. Procesi 
i numërimit në qendra të votimit përfshinë një sërë hapash para numërimit të 
votave, siç janë: numërimi i votave/nënshkrimeve në listat përfundimtare të 
votuesve, numërimi i fletëvotimeve të papërdorura, numërimi i fletëvotimeve 
të dëmtuara , dhe verifikimi i numrave serik të mbylljeve të kutive të votimit. 
Pasi të kenë përfunduar këta hapa, anëtarët e KVV-ve numërojnë votat dhe 
regjistrojnë të dhënat në Format e Rezultateve dhe të Përpuethshmërisë 
(FRP). Numërimi i votave me kusht nuk bëhet në vendvotime, ato u dorëzohen 
Qendrës për Numërim dhe Rezultate (QNR) për t’iu nënshtruar një procedure 
tjetër të numërimit siç rregullohet nga rregulla zgjedhore 06/2013 dhe rregullat 
dhe procedurat e brendshme të KQZ-së mbi votat me kusht. Pasi numërimi 
është përfunduar në nivelin e vendvotimit, KVV-të do të transferojnë të gjitha 
materialet në KKZ, të cilët pastaj bëjnë një kontroll të paketimit të materialeve 
dhe do të evidentojne apo korrektojne gabimet në FPR. KKZ-të nuk ndërmarrin 
asnjë formë të ndonjë ri-numërimi. Materiali nga KKZ pastaj transferohet në 
QNR nën përcjelljen e Policisë së Kosovës.

Qendra për Numërim dhe Rezultate është lokacioni kryesor ku të gjitha 
materialet e ndjeshme dorëzohen pas ditës së zgjedhjeve. Këtu përfshihet 
materiali nga qendrat e rregullta të numërimit, votat me nevoja të veçanta, 
votat me kusht, dhe votat me postë. QNR është përgjegjëse për numërimin 
e të gjitha fletëvotimeve të vendosura përmes votimit të parregullt. Për më 
tepër, QNR numëron edhe votat e rregullta, të cilat për arsye të ndryshme 
nuk janë numëruar ose përfunduar së numëruari në qendrat e numërimit. Më 
tej, QNR mund të ndërmarr një rinumërim të fletëvotimeve pas vendimit të 
KQZ-së dhe PZAP-së, para se të rekomandoj rezultatet përfundimtare për 
certifikim KQZ-së. 

IV. Korniza ligjore

Legjislacioni primar për zgjedhje në Kosovë përbëhet nga Kushtetuta e 
Kosovës e 15 Qershorit 2008, Ligji mbi Zgjedhjet e Përgjithshme, dhe Ligji 
mbi Zgjedhjet Lokale, të cilat rregullojnë çështje specifike për aktivitetet e 
zgjedhjeve lokale, përderisa të gjitha provizionet tjera të LZP vlejnë njëjtë 
edhe për zgjedhjet lokale përveç nëse thuhet ndryshe në Ligjin për Zgjedhjet 
Lokale. Legjislacioni dytësor përfshinë 19 Rregulla Zgjedhore të miratuara 
nga KQZ, të cilat interpretojnë më gjerësisht parimet e përfshira në LZP, dhe 
Rregullat dhe Përgjegjësitë e KQZ-së, të cilat definojnë funksionin e atij organi; 
si dhe Rregullat dhe Procedurat e PZAP-së, të cilat shpjegojnë më tutje ligjin 
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në lidhje me ankesat dhe parashtresat.

Kosova nuk është palë nënshkruese në asnjërën nga instrumentet e të 
drejtave të njeriut ose mbajtjes së zgjedhjeve demokratike. Megjithatë, 
neni 22 i Kushtetutës së Kosovës thekson zbatueshmërinë e drejtpërdrejtë 
të një numri të marrëveshjeve dhe instrumenteve relevante për zgjedhje. 
Këtu përfshihen Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (DUDNJ), 
Marrëveshja Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike (MNDCP), 
Konventa Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore (KEDNj), 
dhe protokolet e saj; Konventa e Kornizës së Këshillit Evropian për Mbrojtjen 
e Pakicave Kombëtare, Konventa Ndërkombëtare mbi Eliminimin e të gjitha 
formave të Diskriminimit Racor; dhe Konventa mbi Eliminimin e të jjitha 
Formave të Diskriminimit ndaj Grave.

Për më tepër, Neni 53 i Kushtetutës i obligon autoritetet Kosovare të 
interpretojnë të drejtat e njeriut dhe liritë e garantuara me ligj dhe kushtetutë 
në harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejta të 
Njeriut (GJEDNJ). Këto të drejta që janë mishëruar në GJEDNJ janë direkt 
të aplikueshme, dhe në rast konflikti kanë prioritet mbi dispozitat e ligjeve 
të Kosovës. Për më tepër, në vitin 2014, Komiteti i Ministrave të Këshillit të 
Evropës miratoi anëtarësinë e Kosovës në Komisionin Evropian për Demokraci 
përmes ligjit, i njohur si Komisioni i Venecias. Kodi i Praktikave të Mira në 
Çështjet Zgjedhore i Komisionit të Venecias i vitit 2002 tani kë përforcuar 
rëndësinë e mbajtjes së zgjedhjeve demokratike në Kosovë.

Fshehtësia e votës paraqitet në obligimet ndërkombëtare, si në atë të 
DUDNJ-së si “vota e fshehtë” ashtu edhe në MNDCP si zgjedhje të mbajtura 
me “votë të fshehtë”. Interpretimi i këtij obligimi ndalon lidhjen e identitetit të 
votuesit për zgjedhjen e tyre zgjdhore, para, gjatë, dhe pas dhënies së votës. 
Fshetësia e votës garanton që votuesit mund të vendosin votën e tyre lirshëm. 
Natyra e vazhdueshme e të drejtës së votës së fshehtë në ditën e zgjedhjeve, 
shprehimisht theksohet në Komentin e Përgjithshëm nr. 25 të MNDCP-së: 
“votuesi duhet të jetë i lirë nga çdo obligim apo presion për të treguar si do të 
votojnë apo si kanë votuar”. Shqetësimi kryesor i fshehtësisë së votës ka për 
qëllim të mbrojë zgjedhësit nga hedhja e votës si pasojë e ndonjë korruptimi, 
obligimi, apo frikësimi. MNDCP e ka interpretuar fshehtësinë e votës duke 
theksuar se zgjedhësit duhet të jenë të lirë nga çdo obligim për të treguar 
se kë kanë për qëllim të votojnë ose për kë kanë votuar. Në Komentin e 
Përgjithshëm 25, MNCPD u bën thirrje shteteve që “të marrin masa për të 
garantuar fshehtësinë e votës gjatë zgjedhjeve, duke përfshirë votat në 
mungesë në vendet ku ekziston një sitëm i tillë. Kërkesa për një shqyrtim të 
procesit të votimit dhe numërimit në mënyrë që zgjedhësit të kenë besim 
në sigurinë e votës dhe numërimit të votave” gjithashtu nënvizon lidhjen në 
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mës të fshehtësisë së votës, transparencës në numërim të votave, si dhe 
besueshmërisë së votuesve në procesin e votimit.

Obligimet ndërkombëtare për fshehtësi të votës janë të mishëruara mirë 
në legjislacionin e Kosovës. Votimi i fshehtë garantohet me nenin 45.2 të 
Kushtetutës, e cila më tutje shpjegohet në nenin 89 të LZP ku theksohet:

• Asnjë person nuk duhet ta ndaloj ose të tentoj ta ndaloj një votues që 
ka të drejtë vote për ta ushtruar këtë të drejtë;
• Asnjë person nuk është i lejuar të votoj në emër të një votuesi tjetër, 
përveç në pajtim me provizionet e nenit 89.5 të LZP;
• Secili votues duhet të shënjoj fletëvotimin e vet në fshehtësi pas kabinës 
së votimit. Vetëm një person duhet të lejohet prapa kabinës së votuesit në 
çdo kohë përveç nëse votuesi ka kërkuar ndihmë nga një person tjetër. 
Një votues që është i paaftë në mënyrë të tillë që nuk ësht♪ i aftë të shënjoj 
fletëvotimin e tij ose të hedhë atë në kuti të votimit, ose që është analfabet 
mund të ndihmohet nga një person tjetër i zgjedhur nga vetë votuesi dhe 
ky nuk mund të jetë anëtar i KVV-ve ose vëzhgues i akredituar;
• Anëtarët e KVV-ve nuk munden në asnjë mënyrë të ndikojnë në 
vendimin e votuesit dhe duhet të kenë kujdes të veçantë për të garantuar 
që votuesi nuk do të pengohet nga askush përderisa është duke shënjuar 
fletëvotimin e tij dhe është duke u garantuar fshehtësia e votës.

Shkelja e fshehtësisë së votës gjithashtu konsiderohet si vepër penale nga 
Kodi Penal i Kosovës, Neni 212, mbi ndalimin e ushtrimit të së drejtës së votës, 
i cili thekson:

• Kushdo që gjatë votimit ose referendumit paligjshëm ndalon, pengon, 
bllokon ose ndikon në vendimin e lirë të votuesit ose në çfarëdo mënyre 
ndalon një person nga ushtrimi i të drejtës së vet duhet të dënohet me 
burgim deri në një (1) vit

Konventat kryesore ndërkombëtare që rregullojnë privatësinë e të dhënave 
janë : 1) KEDNJLF Neni 8, që ofron të drejtën për të respektuar “jetën private 
dhe familjare, shtëpisë së tyre, dhe marrëdhënieve të tyre; 2) Konventa mbi 
Mbrojtjen e Individëve në lidhje me Përpunimin Automatik të të Dhënave 
Personale; dhe Rregullorja e Mbrojtjes së të Dhënave të Përgjithshme 
(Rregulla (BE) 2016/679) me të cilin Parlamenti Evropian, Këshilli Evropian dhe 
Komisioni Evropian synojnë të forcojnë dhe bashkojnë mbrojtjen e të dhënave 
për individët brenda Bashkimit Evropian.

Mbrojtja e të dhënave personale në Kosovë rregullohet me Kushtetutë, 
Neni 36, i cili garanton të drejtën për privatësi dhe mbrojtje të të dhënave 
personale. Pastaj, Ligji 03/L-172 mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale (LMDP) 
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është baza kryesore ligjore për të gjitha institucionet publike, të cilat, brenda 
gamës së përgjegjësive merren me përpunimin e të dhënave personale. Ky ligj 
përcakton të drejtat, përgjegjësitë, parimet dhe masat në lidhje me mbrojtjen 
e të dhënave personale me të cilat të gjitha institucionet, përfshirë këtu TMZ-
të, duhet të jenë në përputhshmëri.
Baza ligjore që KQZ të mbledh dhe përpunoj të dhëna personale shtrohet 
në LMDP, Neni 5,1.3, i cili i jep autorizim “Kontrolluesve të të Dhënave” të 
përpunojnë të dhëna personale në pajtim me obligimet ligjore të cilave u 
nënshtrohet kontrolluesi. Nenet kryesore ligjore që sqarojnë obligimet për 
“Kontrolluesit e të Dhënave” janë si në vijim:
Neni 3.5 thotë se të dhënat personale mund të ruhen vetëm për aq kohë sa 
është e nevojshme për të arritur qëllimin për të cilin ato janë mbledhur ose 
derisa të përpunohen më tej. Pas përfundimit të qëllimit të përpunimit, të 
dhënat personale duhet të shlyhen, shkatërrohen, bllokohen ose të bëhen 
anonime, përveç nëse Ligji mbi Materialet e Arkivuara dhe Arkivat ose ndonjë 
ligj tjetër thotë ndryshe. 

Neni 14 thotë se “Kontrolluesit e të Dhënave” duhet të vendosin masa dhe 
procedura të përshtatshme organizative, teknike dhe logjike për t’i mbrojtur 
ato dhe të parandalojnë ndonjë aksident ose shkatërrim të qëllimshëm të 
paautorizuar, zbulojnë, modifikojnë, t’i qasen dhe përdorin të dhënat ose 
humbjen aksidentale ose të qëllimshme të tyre. Këtu përfshihen: ruajtja 
e objekteve, pajisjeve dhe sistemeve të SoftCare-it, përfshirë kontrollin e 
qasjes; parandalimin e qasjes apo leximit të paautorizuar të të dhënave 
personale gjatë ruajtjes dhe transmetimit duke përfshirë transmetimin përmes 
telekomunikimit dhe rrjeteve; duke garantuar metoda efektive të bllokimit, 
shkatërrimit, shlyerjes apo anonimizimit të të dhënave personale; mundësinë e 
përcaktimit se kur të dhënat janë futur, qasur, modifikuar, zbuluar, shkatërruar, 
përdorur, apo përpunuar në ndonjë mënyrë tjetër në sistemin e dosjeve dhe 
kush e ka bërë këtë përgjatë gjithë periudhës së ruajtjes.

Neni 16.2 thotë se kontrolluesi i të dhënave dhe përpunuesit e të dhënave 
duhet të përshkruajnë në aktet e tyre të brendshme procedurat dhe masat e 
vëna për sigurinë e të dhënave personale dhe duhet të nominojnë me shkrim 
personat kompetent të cilët janë përgjegjës për sistemin e dosjeve dhe të 
atyre që, për shkak të natyrës së punës së tyre, do të përpunojnë të dhënat.

Neni 17.1 thotë se kontrolluesi i të dhënave duhet të vendos një përshkrim 
detaj për secilin sistem të dosjeve i cili quhet katalogu i sistemit të dosjeve.

Edhe pse Ligji mbi Zgjedhjet e Përgjithshme i refrohet LMDP-së në mënyrë 
të përgjithshme, interpretimi përmes LZP-së dhe Rregullave Zgjedhore 
është mjaft i kufizuar, dhe parimet e përpunimit të të dhënave personale që 
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përfshihen në LMDP do të ishte e nevojshme që të interpretohen më detajisht 
në legjislacionin zgjedhor. Rrjedhiminsht  si KQZ poashtu edhe PZAP kanë 
mangësi në implementimin e LMDP-së në lidhje me procedurat e brendshme 
për përpunimin e të dhënave, sigurinë dhe përpunimin e të dhënave.

V. Përpunimi dhe mbrojtja e të dhënave 
personale

Përpunimi i të  dhënave të LV-së

Gjersa verzioni i printuar i Listës Përfundimtare të Votuesve (LPV) në letër 
që do të përdoret nga trupat zgjedhore në ditën e zgjedhjeve përmbanë të 
dhëna më të detajuara personale (duke përfshirë edhe adresat dhe numrat 
personal), verzioni i LV-së që vihet në dispozicion për publikun para periudhës 
së konfirmimit dhe kundërshtimit, bëhet në pajtim me LZP neni 8, dhe me 
rregullën zgjedhore 02/2013, dhe me LMDP  i cili kufizon të dhënat personale 
vetëm në: emër, mbiemër, datën e lindjes, dhe vendin e votimit (qendrën e 
votimit) ku votuesit i është caktuar të votoj. Publikimi i këtyre të dhënave bëhet 
përmes web faqes së KQZ-së, dhe siç përcaktohet nga rregulla zgjedhore 
no. 8 të KQZ-së, një kopje PDF e listës së votuesve në formatin CD vihet në 
dispozicion për KKZ-të, personit kontaktues të çdo entiteti të certifikuar 
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politik, dhe vëzhguesve të akredituar zgjedhor në bazë të kërkesës së tyre.

Rregulla zgjedhore 02/2013 Neni 7, thotë se subjektet e certifikuara politike 
dhe vëzhguesit e akredituar duhet të kontrollojnë LV-në vetëm për qëllime të 
verifikimit dhe për qëllime të kontestimit apo konfirmimit. Duke u bazuar në 
LMDP , subjektet politike dhe vëzhguesit e akredituar do të konsiderohen si 
“kontrollues të të dhënave”, dhe çdo tentim për: të krijuar bazë të të dhënave 
të LV, për të përdorur LV-në për të përditësuar çfarëdo baze të të dhënave që 
ata posedojnë; për të bërë kopje të LV-së, për të transferuar LV-në te një palë 
e tretë; ose të përdorin LV-në për qëllime të planifikimit të fushatave politike, 
është shkelje e LMDP , dhe e Rregullores Zgjedhore 02/2013, Kodit Zgjedhor 
për subjektet politike, dhe kandidatëve dhe mbështetësve të tyre. Për më 
tepër, rregulla zgjedhore 02/2013 thotë se subjektet politike dhe vëzhguesit e 
akredituar duhet të shkatërrojnë të gjitha kopjet e LV-ve të pranuara nga KQZ-
ja jo më vonë se 15 ditë pas certifikimit të rezultateve.

Çështjet:
 
• KQZ vazhdimisht ruan kopje të LV-ve nga zgjedhjet e mëparshme për 
qëllime të krahasimit me ekstraktet e marra rishtazi nga QRC. LMDHP, 
Neni 3.5 thotë se të dhënat personale mund të ruhen për aq kohë sa 
është e nevojshme për të arritur qëllimin e mbledhjes së tyre ose derisa të 
përpunohen më tej. Pas përfundimit të qëllimit të përpunimit, të dhënat 
personale duhet të shlyhen, shkatërrohen, bllokohen ose anonimizohen, 
përveç nëse thuhet ndryshe në Ligjin për Lëndën Arkivore dhe Arkivat 
ose në ndonjë ligj tjetër relevant. Përderisa Rregulla Zgjedhore 02/2013 
përcakton se LV-të duhet të shkatërrohen nga entitetet politike dhe 
vëzhguesit e akredituar, nuk ka ndonjë referencë në LZP që përcakton 
periudhën e mbajtjes së të dhënave të votuesve nga KQZ. Gjithashtu, Ligji 
për Lëndën Arkivore dhe Arkivat është shumë i paqartë në këtë drejtim.
• Makina kërkuese e LV-së online i mundëson votuesit të verifikojnë 
qendren e tyre të votimit, dhe të kërkojnë qasje në të dhëna me anë të 
numrit personal të votuesit. Përderisa më parë ky mjet i lejonte votuesit 
të kërkonin informata me anë të të dhënave të ndryshme personale duke 
i zbuluar të gjitha informatat e votuesve, tani ajo limiton kërkimet vetëm 
përmes numrit personal të votuesit, duke mbrojtur kështu qasjen në të 
dhënat personale nga të tjerët. Megjithatë, kjo mund të kthehet në një 
sfidë duke pasur parasysh se disa aktivitete të subjekteve politike të 
publikuara nga KQZ publikojnë edhe numrat personal.
• Qasja në bazën e të dhënave të LV-së i jepet vetëm zyrtarëve të caktuar 
që kanë përgjegjësi për krijimin e LV-së dhe KQZ-ja nuk posedon ndonjë 
procedurë të shkruar të brendshme në qasjen e kontrollit të dosjeve. 
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KQZ-ja ende nuk ka në funksion një Sistem të integruar të Menaxhimit 
të Informacioneve (SMI) që do të lejonte transfer të sigurt të të dhënave 
brenda KQZ-së ose në nivelet komunale mes KKZ-ve. Megjithatë, Plani 
Strategjik 2017 i KQZ-së, parasheh rishikimin dhe projektimin e një sistemi 
të integruar të SMI.

Tabela e të dhënave të procesuara zgjedhore nga KQZ-ja gjatë përgatitjes së 
listës së votuesve për zgjedhjet 2009-2014

Komunale dhe 
për kryetar 
komune 2009

Zgjedhjet par-
lamentare në 
Kosovë

Komunale dhe 
për kryetar 
komune 2013

Zgjedhjet par-
lamentare në 
Kosovë

Elektorati 1,563,741 1,630,636 1,779,357 1,782,454

Qendra e numërimit dhe rezultateve 

Qendra e Numërimit dhe Rezultateve (QNR) konsiderohet si njëra nga 
operacionet më të mëdha gjatë zgjedhjeve. Gjatë këtij operacioni, kjo qendër 
përpunon një numër të madh të të dhënave personale. Procedurat e QNR-
së konsiderohet të jenë të mjaftueshme. Për shkak se ky operacion është i 
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komplikuar, janë vënë udhëzime shumë të detajuara për të udhëhequr stafin 
e përfshirë në aktivitetet brenda QNR-së. Për shkak se të dhënat që duhet 
të përpunohen janë shumë të ndjeshme, një numër i konsiderueshëm i 
masave të sigurisë, qoftë infrastrukturore, teknike ose njerëzore, janë vënë 
për të garantuar integritetin dhe sigurinë e procesit. Aktivitetet e QNR-së 
organizohen në atë mënyre që ekipet që caktohen të merren me një aktivitet 
të caktuar kanë qasje të kufizuar për të hyrë në hapësira të tjera të punës në 
mënyrë që të shmangen ndërhyrjet eventuale. Nuk ka ndarje të informatave 
mes ekipeve, dhe të gjitha aktivitetet që kërkojnë përpunim dhe verifikim të 
të dhënave kanë qasje të kufizuara vetëm për personelin që i është caktuar ai 
aktivitet. 

Çështjet:
• Ligji e thekson afatin e shkatërrimit të të gjitha materialeve të ndjeshme 
zgjedhore, që është 60 ditë pas certifikimit të rezultateve, përveç nëse 
udhëzohet ndryshe nga PZAP ose ndonjë rast tjetër që është ende nën 
hetim. Materialet përfshijnë: fletëvotimet e përdorura dhe të papërdorura, 
LPV-të, LVK-në, librin e zgjedhjeve, zarfet e fletëvotimeve me kusht që 
përmbajnë fletëvotime të shënjuara, dhe materiale të tjera të ndjeshme siç 
përshkruhen në LZP. Nuk ka ndonjë referencë ligjore në LZP që përcakton 
periudhën e ruajtjes ose shkatërrimin e të dhënave të votuesve nga KQZ.
• KQZ duhet të sigurohet që të gjitha materialet e ndjeshme janë dorëzuar 
nga KKZ në mënyrë që të siguroj shkatërrimin e tyre. Herë pas here, KKZ-
të kanë mbajtur materiale të ndjeshme edhe jashtë periudhave zgjedhore. 
Nuk ka ndonjë referencë ligjore që përcakton kohëzgjatjen e mbajtjes ose 
të shkatërrimit të bazës elektronike të të dhënave që përmban të dhëna të 
ndjeshme.
• Të dhënat e QNR-së menaxhohen dhe mbikëqyren nga anëtarët e stafit 
përgjegjës të KQZ-së. Nuk ka ndonjë procedurë të shkruar në këtë drejtim 
dhe gjithashtu masat e sigurisë duhet të përforcohet duke pasur parasysh 
ndjeshmërinë e të dhënave të tilla.

Të dhënat e subjekteve politike dhe të kandidatëve

Aktivitetet ne lidhje me subjektet politike siç janë regjistrimi i partive, 
certifikimi i subjekteve politike dhe kandidatëve përfshinë përpunimin e të 
dhënave gjithashtu. Përderisa certifikimi i subjekteve politike dhe kandidatëve 
ndodh gjatë periudhës zgjedhore dhe në pajtim me afatet e specifikuara me 
ligj, regjistrimi i partive politike mund të ndodhë edhe gjatë ciklit zgjedhor.
Secili subjekt politik që dëshiron të certifikohet duhet të ofrojë një aplikacion 
komplet bashkë me gjithë dokumentacionin e duhur për ta mbështetur 
aplikimin e tyre siç theksohet në LZP, Neni 15. Kriteret e përgjithshme për 
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të qenë kandidat në zgjedhje përshkruhen në LZP, neni 25. Secili person 
emri i të cilit shfaqet në LV ka të drejtë të certifikohet si kandidat. Për të 
verifikuar të drejtën e kandidatit , KQZ bën një kontroll të kandidatit në LV. 
LZP kufizon të drejtat për disa kategori të personave të cilët kanë të drejtë të 
jenë kandidat. Sa i përket kandidatëve të përfshirë në procedura penale, ligji 
respekton supozimin e pafajësisë derisa personi të shpallet fajtor nga gjykata. 
Zyra e Regjistrimit të Partive Politike (ZRPP) brenda KQZ-së merret me 
subjektet politike dhe certifikimin e kandidatëve. Partitë e regjistruara politike 
certifikohen automatikisht në kohën e zgjedhjeve nëse e shprehin dëshirën të 
certifikohen. I gjithë ky proces kërkon dorëzimin e informatave të partisë dhe 
të dhënat personale të kandidatëve, të cilat përpunohen dhe verifikohen nga 
ZRPP dhe pastaj rekomandohen tek KQZ për miratim dhe certifikim. 
Iniciativat politike që dëshirojnë të regjistrohen si parti duhet të dorëzojnë 
aplikacionet e tyre tek KQZ në bazë të kritereve të dhëna në LZP Neni 11 
dhe 12. Përveç informatave në lidhje me partinë, partitë gjithashtu duhet të 
dorëzojnë një listë me të dhëna personale të së paku 500 anëtarëve të partisë 
të cilët jetojnë në Kosovë dhe që gjinden në LV, e ku e drejta  tyre vërtetohet 
përmes kontrollimit kundrejt LV-së. Deri më tani, numri i përgjithshëm i partive 
të regjistruara në KQZ është 84.
Neni 30, 31, dhe 32 i LZP-së thotë se KQZ duhet të mbaj konfidenciale të gjitha 
informatat e kandidatëve që janë dorëzuar tek KQZ-ja derisa kandidati të 
certifikohet, dhe nuk duhet të zbuloj asnjë të dhënë personale të kandidatëve 
nëse kandidati nuk certifikohet.

Çështjet:

• Neni 30, 31, dhe 32 i LZP-së përcakton se KQZ-ja duhet të mbajë 
konfidencial të gjithë informacionin rreth kandidatëve të dorëzuara 
në KQZ, derisa kandidati të jetë certifikuar, dhe nuk i zbulon të dhënat 
personale të kandidatit, nëse një kandidat nuk është certifikuar nga KQZ-
ja. Megjithatë, aspekti i përpunimit të të dhënave të tilla nuk është trajtuar 
në përputhje me LPMDP:
• ZRP ruan të gjitha bazat e të dhënave të krijuara përmes aktiviteteve 
politike për çdo zgjedhje. LZP nuk përmbanë asnjë referencë ligjore në 
periudhën e mbajtjes ose shkatërrimit të të dhënave të tilla. Njësoj si LV, 
të dhënat për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve mblidhen 
për çdo zgjedhje dhe i shërbejnë qëllimit për vetëm ato zgjedhje të 
organizuara.
• Përpunimi i të dhënave të subjekteve politike përfshinë një numër të 
konsiderueshem të stafit për të përpunuar dhe për të verifikuar të dhënat 
e tilla - nuk ka ndonjë sistem të avancuara për të siguruar një përpunim të 
sigurt.
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Tabela më poshtë shpalos numrin e subjekteve politike dhe kandidatët e 
certifikuar për 2009-2014

Zgjedhjet për 
Kuvendet Ko-
munale dhe 
për kryetar 
Komune 
2009

Zgjedhjet për 
Kuvendin e 
Kosovës 2010

Zgjedhjet për 
Kuvendet Ko-
munale dhe 
për kryetar 
Komune 2013

Zgjedhjet për 
Kuvendin e 
Kosovës 2014

Numri total 
i subjekteve 
politike

74 29 103 30

Numri total i 
kandidatëve

6,789 1,266 7,926 1,235

VI. Çështjet që janë raportuar nga vëzhguesit si 
parregullsi  ose shkelje 

Mbajtja e zgjedhjeve normalisht vlerësohet nga vëzhguesit të cilët kanë kaluar 
një proces akreditimi në KQZ. Gjatë periudhës së zgjedhjeve, KQZ akrediton 
një numër të madh të vëzhguesve, si një mbrojtje e rëndësishme e integritetit 
të procesit zgjedhor. Vëzhgimi i zgjedhjeve bëhet nga partitë politike, mediet, 
votuesit individual, grupet dhe organizatat ndërkombëtare, dhe organizatat e 
shoqërisë civile (OSHC). 
Përderisa shumica e grupeve të listuara ofrojnë vëzhgim vetëm gjatë periudhës 
së zgjedhjeve, ka OSHC të cilat ofrojnë monitorim të rregullt të aktiviteteve 
zgjedhore, edhe në vitet jo-zgjedhore, me qëllim të një monitorimi sa më 
të gjerë të aktiviteteve zgjedhore për të vlerësuar edhe performancën the 
llogaridhënien e TMZ-ve.
Llojet e shkeljeve siç janë raportuar nga organizatat lokale dhe ndërkombëtare 
në lidhje me shkeljen e të drejtës së votës ose cenimib e fshehtësisë e votës, 
zgjedhjet 2009-2014:

• Tentimet e vëzhguesve ose anëtarët e KVV-ve për të ndikuar tek 
votuesit për të votuar për një parti të caktuar;
• Ndërhyrje gjatë votimit;
• Votimi familjar;
• Keqpërdorim i votimit me asistencë 
• Shënjimi i votës nga votuesit jashtë kabinës së votimit;
• Fotografimi i votës;
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• Kërcënimet dhe incidentet;
• Mbajtja e shënimeve nga vëzhguesit për mbiemrat e personave në 
listën e votuesve;
• Blerja e votave;
• Mashtrime gjatë procesit të numërimit në VV;

Vlenë të përmendet që raportet kryesisht trajtojnë vetëm privatësinë e votës, 
por shume pak ose fare e trajtojnë çështjen e përpunimit të të dhënave. Kjo 
qon tek përfundimi se ka mungesë të vetëdijes në këtë aspekt tek të gjithë 
pjesëmarrësit në zgjedhje dhe një fushatë vetëdijësimi do të përmirësonte 
situatën.

VII. Çështje potenciale për keqmenaxhim apo 
abuzim

Organizimi fizik i vendvotimeve është dizejnuar në atë mënyrë që të garantojë 
fshehtësinë e votës – votuesit mund të plotësojnë fletëvotimin e tyre në 
mënyrë të fshehtë të siguruar përmes kabinës së votimit, dhe ta depozitojnë 
atë fletëvotim të plotësuar në kutinë e votimit, e cila është e mbyllur në fillim 
të votimit dhe nuk hapet derisa të filloj numërimi në vendvotime. Pa marrë 
parasysh këtë, një numër i fenomeneve që kanë shoqëruar të gjitha zgjedhjet 
në Kosovë, vazhdojnë të mbeten sfida, edhe pse zgjedhjet e fundit kanë 
treguar disa përparime pozitive në këtë aspekt. Jo-profesionalizmi i KVV-ve 
gjatë ditës së votimit, shpesh ka quar tek parregullsi të shumta. Çka është 
edhe më keq, ka pasur raste kur KVV-të, përfshirë vëzhguesit kane qenë të 
përfshirë vetë në mashtrime. Dy rekomandimet kryesore që kanë dalë nga 
vëzhguesit zgjedhor në lidhje me parregullsitë e votimit dhe shkeljet janë se:

• Niveli i profesionalizmit dhe edukimit të KVV-ve duhet të rritet. Anëtarët 
e KVV-ve duhet të punësohen në baza profesionale dhe trajnimi duhet 
të përmirësohet për të siguruar mbrojtje dhe zbatim të procedurave në 
mënyrë të përshtatshme të votimit;
• Adresimi i kulturës së mosndëshkimit në mënyrë që të ndërmerren masa 
ligjore dhe zbatimi e masave kundër praktikave të mashtrimit në zgjedhje;

Cilësia e Regjistrit Civil ndikon në saktësinë e LV-së. Për shkak të sistemit 
pasiv të regjistrimit të votuesve, mund të ketë një perceptim të gabuar se 
regjistrimi i votuesve është totalisht automatik dhe se qytetarët nuk kanë rol 
në këtë aktivitet. Si i tillë, LV do të vazhdoj të ketë adresa të pasakta, votues 
të vdekur, votues që nuk jetojnë në Kosovë. Të gjitha këto çështje kanë ulur 
vazhdimisht besimin në saktësinë e LV-së dhe kanë krijuar hapësirë për 
mashtrime. Megjithatë, cilësia e Regjistrit Civil, kërkon mbështetje nga të 
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gjithë akterët relevant për të ndërmarrë projekte të veçanta dhe kjo mund të 
marrë një kohë të konsiderueshme.
Votimi me kusht gjithashtu është bërë një praktikë e zakonshme e votimit në 
Kosovë. Kjo mënyrë votimi e bën punën e KVV-ve më të komplikuar dhe rritë 
mundësinë për mashtrim.
Të gjitha raportet e vëzhguesve theksojnë se zgjedhjet 2014 ishin ndjekur 
nga një numër i madh i votave përmes votimit me asistencë, dhe kjo mënyrë 
e votimit mund të zvogëlojë të drejtën e fshehtësisë së votimit. Zgjedhjet 
e fundit kanë regjistruar rreth 40,000 vota të asistuara, që do të thotë se 
pothuajse çdo i 20-ti votues ka votuar me asistencë.
Procedurat për votim përmes postës janë shumë komplekse dhe kanë mangësi 
në procedurat e aplikimeve. LZP dhe Rregulla Zgjedhore 03/2013 parashikon 
se ata që janë regjistruar me sukses në zgjedhjet e mëparshme nuk kanë 
nevojë të ri-regjistrohen, gjersa statusi i votuesve mund të ndryshojë gjatë 
kohës dhe se të gjitha të dhënat e mbledhura të votuesve duhet t’i shërbejnë 
qëllimit për vetëm një palë zgjedhje. 
Legjislacioni për zgjedhje ka zbrazëtira ligjore kur jemi te interpretimi i 
periudhës së mbajtjes së të dhënave. Si i tillë, KQZ dhe PZAP vazhdojnë të 
mbajnë dhe ruajnë një numër të madh të dosjeve me të dhëna personale në 
bazën e të dhënave elektronike. Nëse trajtimi i tyre nuk është i duhur ekziston 
rreziku për rrjedhje të të dhënave ose mënyra të tjera të cenimit të të dhënave 
personale. 

VIII. Korrigjimet zgjedhore dhe drejtësia

Procesi i korrigjimit menaxhohet nga PZAP-ja, një organ që pranon ankesa 
duke u bazuar në fakte dhe i refuzon ankesat që vërtetohet se janë të pabaza. 
Një person fizik ose ligjor, të drejtat të cilit ndikohen nga ndonjë vendim i marrë 
nga KQZ mund të apeloj vendimin tek PZAP-ja brenda afateve të përcaktuara 
nga LZP. Gjithashtu, para certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, PZAP-ja 
ka autoritet në raste të veçanta të anuloj rezultatin e një vendvotimi dhe të 
urdhëroj KQZ-në të përsëris votimin në atë vendvotim, nëse konsiderohet se 
ka ndikim në rezultatin përfundimtar. Ligji zgjedhor në Kosovë ka përcaktuar 
fuqitë e këtij organi mbi KQZ-në. Neni 12, paragrafi 3 i LZP-së shprehimisht 
thotë se vendimi i PZAP-së është obligues mbi KQZ-në, përveq nëse një apel 
i lejuar nga ligji paraqitet me kohë dhe Gjykata Supreme vendos ndryshe. KQZ 
duhet të certifikoj rezultatin përfundimtar zgjedhor vetëm pasi të kompletohen 
të gjitha procedurat e vendvotimeve dhe qendrës së numërimit, dhe pasi të 
gjitha ankesat në lidhje me votimin dhe numërimin të jenë shqyrtuar nga PZAP, 
dhe pasi ndonjë vendim apeli nga PZAP-ja të jetë përcaktuar nga Gjykata 
Supreme e Kosovës. PZAP i mban të gjitha dosjet e rasteve të mbledhura nga 
viti 2009 deri në zgjedhjet e vitit 2014. Këto shënime përmbajnë të dhëna të 
ndjeshme personale. 
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Çështjet:

• PZAP përpunon një numër të madh të të dhënave të cilat përfshijnë të 
dhëna personale, dhe krijon baza të të dhënave në përputhje me kërkesat. 
Megjithatë, PZAP nuk posedon mekanizmat e duhur fizik ose teknik sipas 
standardeve të kërkuara të përshkruara në LMDP nenin 14, për të siguruar 
përpunim dhe ruajtje të sigurt të të dhënave.
• LMDHP, neni 74 kërkon që institucionet që merren me përpunimin 
e të dhënave personale duhet të emërojnë një zyrtar të mbrojtjes së të 
dhënave. Deri tani, Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa nuk ka 
asnjë person kontaktues për Agjencinë.

Ankesat dhe Parashtresat Zgjedhore 2009-2014 – shkeljet administrative
  

Zgjedhjet për 
Kuvendt Ko-
munale dhe 
për Kryetar 
Komune 
2009

Zgjedhjet për 
Kuvendin e 
Kosovës 
2010

Zgjedhjet për 
Kuvendt Ko-
munale dhe 
për Kryetar 
Komune 2013

Zgjedhjet për 
Kuvendin e 
Kosovës 
2014

Numri total i 
rasteve

544 469 1109 341

Ankesat 519 454 1064 326

Apelimet 25 15 45 15

Ankesat dhe 
parashtresat 
e aprovuara

115 151 125 96
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Veprat penale ndaj të drejtës së votës (2009-2014)

Zgjedhjet për 
Kuvendt Ko-
munale dhe 
për Kryetar 
Komune 
2009

Zgjedhjet për 
Kuvendin e 
Kosovës 
2010

Zgjedhjet për 
Kuvendt Ko-
munale dhe 
për Kryetar 
Komune 2013

Zgjedhjet për 
Kuvendin e 
Kosovës 
2014

Totali i rapor-
timeve të ve-
prave penale 
të regjistruara 
2009-2014

1619

Numri total i 
personave të 
dënuar

54 136 16 0

Natyra e 
shkeljes

87 – Abuzim i pozitës zyrtare ose autoritetit

43 – Falsifikim i rezultateve të zgjedhjeve

32 – Shkelje e fshehtësisë së votës
 

Ligjet në Kosovë ofrojnë dispozita të mjaftueshme për të ndjekur dhe gjykuar 
të gjitha llojet e rasteve të mashtrimeve zgjedhore të cilat kanë ndodhur deri 
më tani në proceset zgjedhore.
Kodi penal është ligji thelbësor penal që i ka kushtuar vëmendje të veçantë 
rasteve të mashtrimeve zgjedhore përmes neneve 176, 177. 178, 179, 180, dhe 
181. Këto nene përcaktojnë veprimet penale si: shkeljen e të drejtës për të 
qenë kandidat, kërcënimet ndaj kandidatëve, ndalimi i ushtrimit të drejtës së 
votës, cenimi i të drejtës së votuesit për të vendosur vetë, abuzim i zyrtarëve, 
marrja dhe dhënia e ryshfetit në lidhje me votën, abuzim me të drejtën e 
votës, cenim i fshehtësisë së votës, pengim i procesit të votimit, falsifikim i 
rezultateve të votimit dhe shkatërrimi i dokumenteve të votimit.

Çështjet:

  • Krimet zgjedhore nuk janë trajtuar fuqishëm dhe me prioritet nga 
autoritetet përkatëse. Duke pasur parasysh se zgjedhjet janë procese 
ciklike, këto raste do të duhej të trajtohen në kohën e duhur.
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IX. Ekzaminimi i të dhënave dhe mbikëqyrja e 
votuesve

Epoka digjitale ka prodhuar një sërë praktikash dhe trendesh në lidhje me 
përdorimin e të dhënave të votuesve, gjë që ka ngritur shqetësime rreth 
implikimeve në privatësi dhe demokraci. Disa nga këto trende përfshijnë : 
përdorimin e databazave të votuesve në platforma të integruara të menaxhimit, 
kalimi nga adresimi i mesazheve në masë - në mesazhe më të targetuara duke 
përdorur të dhëna komerciale; analiza të rrjeteve dhe grafikëve social; dhe 
decentralizimi i të dhënave tek fushatat lokale përmes aplikimeve mobile. 
Këto praktika kanë përdorim të gjerë në SHBA për shkak të arsyeve të tilla si: 
ligjet mbi financimin e fushatave jën më liberale; një sistem i decentralizuar dy-
partiak që ka shumë autonomi lokale; një sistem politik polarizues që inkurajon 
garat konkuruese për ekzaminim gjithnjë e më të sofistikuar të të dhënave 
dhe mjeteve analitike; një treg të gjerë komercial për të dhëna personale; dhe 
mungesa e një ligji gjithëpërfshirës mbi privatësinë e të dhënave. 
Për të elaboruar më shumë këto trende, bazat e të dhënave të votuesve tani 
konsiderohen thelbësore për shumë aspekte të një fushate, duke përshirë 
mbledhjen e fondeve, aktivitetet për të nxitur daljen në votime; rekrutimet; 
dhe identifikimin e problemeve në zonat elektorale. Analiza dhe profilizimi i 
votuesve është duke u rritur vazhdimisht nga konsumatorët e të dhënave, dhe 
ekzaminimi i këtyre të dhënave për të targetuar pjesë gjithnjë e më të ngushta 
të elektoratit në zona kyçe zgjedhore. Kompanitë i bashkojnë këto të dhëna 
me burime tjera që janë në dispozicion për publikun për ta populluar bazën e 
të dhënave më një gamë të të dhënave tjera mbi preferencat e votuesve dhe 
për të krijuar dosje gjithëpërfshirëse të votuesve të cilat pastaj shiten tek një 
numër klientësh për qëllime fushate. Thënë shkurt, politikanët bëjnë kerkime 
për vota.
Dëshmi për mjete të tilla të menaxhimit të votuesve në vendet tjera janë jo-
konsistente. Në Evropë në përgjithësi kjo do të konsiderohej e paligjshme 
sipas legjislacionit mbi mbrojtjen e të dhënave  mbi përpunimin e të dhënave 
të ndjeshme mbi opinionet dhe përkatësitë politike të njerëzve tjerë përveç 
atyre që në mënyrë të hapur janë të regjistruar si anëtarë të partive politike 
ose kanë kontakt të rregullt me to. Sipas Direktivës Evropianë mbi Mbrojtjen 
e të Dhënave të vitit 1995 dhe Rregullores të Përgjithshme mbi Mbrojtjen e të 
Dhënave, partitë politike janë qartë të mbuluara nga rregulla mbi mbrojtjen 
e të dhënave. Ekziston një numër i dispozitave relevante. Të dhënat mbi 
opinionet politike janë të definuara qartë si formë e ndjeshme e të dhënave 
personale. Neni 8.1 thekson se “vendet anëtare duhet të ndalojnë përpunimin 
e të dhënave personale të cilat zbulojnë origjinën racore ose etnike, opinionet 
politike, religjionin ose filozofinë që beson, anëtarësinë në sindikata, ose të 
dhëna që kanë të bëjnë me shëndetin dhe jetën seksuale”. Këto kategori 
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pasqyrohen edhe në instrumente tjera ndërkombëtare, siç është Konventa 
e Këshillit të Evropës. Ato gjithashtu dalin nga parimet e mos-diskriminimit 
në bazë të opinionit  politik të cilat janë të mishëruara në Nenin 21 të Kartës 
së Lirive Themelore të Bashkimit Evropian. Gjithashtu ka edhe kufizime 
të rëndësishme të imponuara nga rregulla dhe tradita tjera zgjedhore. Në 
shumë shoqëri, praktika e komunikimit dhe targetimeve individuale thjeshtë 
nuk konsiderohet si e pranueshme. Dhe në çdo vend, rregulloret e financimit 
të fushatave i kufizojnë drastikisht fondet në dispozicion të partive politike 
përmes të cilave ato mund t’i ndërtojnë sistemet e menaxhimit të votuesve, 
dhe që mund t’i përditësojnë ato rregullisht.   
Edhe pse këto trende janë tipike për SHBA, ato gradualisht mund të importohen 
në vendet tjera. Britania e Madhe është shteti i vetëm Evropian partitë e së 
cilës pranojnë se operojnë me baza të të dhënave për menaxhimin e votuesve 
të ngjashme me ato të Shteteve të Bashkuara.
Legjislacioni i Kosovës ofron dispozita të mjaftueshme për mbrojtjen e 
përpunimit të të dhënave të ndjeshme nga subjektet e paautorizuara, dhe 
përdorimi i të dhënave të votuesve për gjëra tjera përveç qëllimeve zgjedhore. 
LMDP  ka interpretuar të dhënat e ndjeshme në kuptimin e “të dhënave 
personale që zbulojnë origjinën etnike ose racore, opinionet politike dhe 
filozofike, besimet fetare, anëtarësinë në sindikata ose ndonjë informacion 
mbi shëndetin dhe jetën seksuale, çdo përfshirje ose heqje nga regjistrat penal 
ose regjistrat për kundërvajtje”. Neni 7 i LMDP  mbi mbrojtjen e të dhënave 
personale ofron mbrojtje nga çdo qasje të paautorizuar.
Rregulla zgjedhore 02/2013mbi krijimin, konfirmimin dhe kundershtimin e 
periudhës së LV-së, në nenin 7 thotë se subjektet e certifikuara politike dhe 
vëzhguesit e akredituar do të rishikojnë LV-në vetëm për qëllime të verifikimit 
dhe përcjelljen e periudhës së konfirmimit dhe kundërshtimit. Duke u bazuar 
në LMDP , subjektet politike dhe vëzhguesit e akredituar do të konsiderohen 
si “kontrollues të të dhënave”, dhe çdo tentim për të krijuar baza të të dhënave 
të LV-së, ose për të përditësuar ndonjë bazë të të dhënave që ata posedojnë, 
për të bërë kopje të LV-së dhe për t’i transferuar tek një palë e tretë; ose për 
të përdorur LV për qëllime të planifikimit të fushatave politike, është shkelje 
e LMDP , Rregullës Zgjedhore 02/2013, Kodit Zgjedhor për subjektet politike, 
dhe e mbështetësve dhe kandidatëve të tyre.  

X. Teknologjitë e reja të votimit 

Legjislacioni zgjedhor në Kosovë nuk ofron referenca të votimit elektronik. 
Në rast se Kosova pranon të adoptoj ndonjë lloj të votimit elektronik, 
amandamentimet ligjore janë të domosdoshme në ligjet përkatëse. 
Në këtë fazë, zbatimi i sistemit të e-votimit në Kosovë është vetëm në nivel 
të diskutimeve. Diskutimi kryesor u bë gjatë procesit të reformës zgjedhore 
2011-2013, si rezultat i zvogëlimit të besimit publik dhe politik në rezultatet e 
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zgjedhjeve të vitit 2010, të cilat janë vlerësuar nga shumica e palëve zgjedhore 
me numrin më të madh të parregullsive dhe shkeljeve. Diskutimet kishin nisur 
nga partitë politike përmes komisionit ad hoc të themeluar mbi reformën 
zgjedhore në Parlamentin e Kosovës, por nuk u bë ndonjë përparim në atë 
drejtim. Partitë politike kanë qëndrime të kundërta në lidhje me futjen e 
sistemit të e-votimit dhe nuk e kanë konsideruar si temë me prioritet deri më 
tani.

Edhe pse debatet politike nuk prodhuan ndonjë propozim konkret, një numër 
i vogël i studimeve janë bërë në këtë fushë. Më poshtë janë dy raste të bëra 
për e-votim dhe e-numrim në Kosovë:

Rasti 1: “Sistemi i e-votimit duke përdorur Kartelat Smart dhe Certifikatat 
Digjitale” – rasti i Kosovës
Projekti u iniciua dhe u drejtua nga Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe 
Kompjuterike në vitin 2011. Një ekip i udhëhequr nga Dr.tek.Blerim Rexha dhe 
i mbështetur nga një grup studentësh, prezantuan konceptin e projektit të 
e-votimit, duke përdorur kartela smart si pajisje të sigurta për përpunim dhe 
privatësi, dhe duke e kufizuar kapacitetin e përpunimit të këtyre kartelave 
në një numër të caktuar të shënimeve të votuesve, që është e barabartë 
me numrin përfundimtar të votuesve që kanë votuar në një vendvotim. Në 
mënyrë që të implementohet një zgjidhje e tillë, KQZ duhet të konfiguroj 
secilën smart kartelë, si pjesë e infrastrukturës së qendrës së votimit, në 
mënyrë që të lejohet dekriptimi i numrit të shënimeve që përputhet me 
numrin e votuesve në LV. Për arsye sigurie, certifikata e qendrës së votimit 
dhe çelësi privat që lidhet me të janë të ruajtura në një kartelë smart. Qasja në 
çelësin privat mbrohet nga një numër personal identifikues, i cili XOR-izohet 
duke u bazuar në numrin e anëtarëve të KVV-ve në vendvotim. Në vitin 2011, 
koncept projekti u prezantua para një audience specifike, duke demonstruar 
verzionin demo të sistemit, funksionet e tij dhe hapat e kërkuar nga votimi tek 
numërimi i votave dhe prezantimi i rezultateve. 

• Votimi në vendvotime përmes pajisjeve elektronike 
• Mënyra – touch screen hardCare/ kuti e votimit dhe lexuesit të shenjave 
biometrike të gishtërinjve, duke përdorur kartelën smart dhe certifikatat 
digjitale
• Votimi mobil (iPhone dhe Android)
• Votim përmes internetit (përmes web faqes së KQZ-së)

Ky projekt u zgjerua më tej në vitin 2012 dhe 2014, duke ofruar analiza të 
mëtutjeshme mbi arkitekturën e përshtatshme për votim elektronik, për 
të krahasuar koston e modelit të zhvilluar të e-votimit dhe efikasitetin ndaj 
sistemit tradicional të votimit me letër. Për më tepër, një analizë u bë për të 
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prezantuar një zgjidhje efikase duke përdorur kartela biometrike të identitetit 
për të kryer transaksione anonime në internet, nga ku identiteti i përdoruesit 
zëvendësohet me pseudonimin e tyre në një ID kartelë biometrike.

Disa specifikime teknike
• Koha e përgatitjes: 1 vit
• Kostoja mesatare: 5.1 milion euro
• Kërkesat teknike për vendvotime: lidhje me internet, kompjuter, lexues 
biometrik të shenjave të gishtërinjve, kuti të votave elektronike të formatit 
touch screen.
• Kërkesat nga institucionet:

• Amandamentimi i legjislacionit zgjedhor për të përfshirë 
e-votimin
• Kartela të reja të identitetit – biometrike, digjitale me kartelë të 
integruar
• Certifikatë digjitale të votimit/ të validuara vetëm për një 
përdorim

Disa të dhëna krahasuese në mes të sistemit klasik të votimit dhe e-votimit
• Besimi – përmbanë masa të ndryshme të enkriptimit
• Privatësia e votuesit – të dy sistemet e garantojnë këtë
• Votimi në vendvotim  do të shkoj më shpejtë përmes e-votimit
• Kostoja – e-votimit është me i lirë (në afat të gjatë sipas rregullave të 
amortizimit pajisjet mund të përdoren deri në 5vjet)
• Transparenca – e-votimi garanton një proces më transparent
• Efikasiteti – proces më i shpejtë i votimit dhe rezultate më të shpejta 
(rezultatet preliminare mund të shpallen brenda 30 minutave pasi të jenë 
mbyllur vendvotimet në mbarë Kosovën)

Rasti 2: “Numërimi elektronik i votave në Kosovë” është një studim i kryer 
nga IFES. Ky studim është kryer duke synuar që t’i ofroj TMZ-ve udhëzime se 
si të bëjnë një studim fizibiliteti për numërim elektronik. Ky studim u iniciua 
pas përfundimit të zgjedhjeve të vitit 2010 të cilat rezultuan me parregullsi 
të shumta në procesin e numërimit. Studimi ofron një analizë të detajuar të 
hapave që një TMZ duhet të ndërmarr nëse ka gatishmëri për të implemtuar 
një sistem të tillë. Studimi u finalizua duke ofruar elemente mbi analizimin e 
ambientit të përgjithshëm si dhe të udhëzimeve mbi kryerjen e studimit të 
fizibilitetit në veçanti, të cilat ishin kategorizuar si në vijim:

• Hapi 1: Vendimi në Parim – kjo fazë ofron nevojën për vlerësim të 
balancimit të komponentëve të ndryshme në mënyrë që të përcaktohet 
nëse teknologjia përmbush të gjitha mangësitë në numërim dhe nëse do 
të adoptohet ose jo;
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• Hapi 2: Pilot Parakushtet – përderisa ka një tendencë të shpejtë për të 
hyrë në pilot projekte, kjo fazë shpalos nevojën që të gjitha parakushtet 
duhet të jenë në vend para fazës së pilotimit;
• Hapi 3: Pilot projekti – gjatë fazës së pilotimit, në kontekst të numërimit 
elektronik, studimi i fizibilitetit duhet të vlerësoj çështjet kyçe, nëse 
teknologjia është përdorur si duhet gjatë pilotimit, a mund të tejkalohen 
mangësitë e mundshme, dhe testimi i reagimeve të akterëve kryesor gjatë 
përdorimit të teknologjisë;
• Hapi 4: vendimi dhe adoptimi i Votimit ose Numërimit elektronik – kjo 
fazë duhet të vlerësoj nëse pilot projekti rezultoi në nevojën për të rishikuar 
ndonjë aspekt të vendimit në parim, duke përfunduar kështu vendimin 
përfundimtar në lidhje me implementimin e numërimit elektronik.

Secili hap pastaj ofron komponente tjera, udhëzime për grupet e interesit 
që do të përfshihen dhe aktivitetet që do të ndërmerren, dhe një afat kohor 
të detajuar që kërkon studimi i fizibilitetit, duke përfshirë institucionet/
organizatat relevante. Deri më tani, nuk është marrë ndonjë hap konkret në 
këtë drejtim.

E-votimi në rajon

Në këtë fazë nuk ka asnjë vend në rajon që është duke implementuar 
e-votimin. Tentimi më serioz nga vendet e rajonit ishte në Bullgari, e cila i ka 
kaluar amandamentet ligjore, ka arritur votat e nevojshme në parlament, dhe 
është përkrahur nga një referendum kombëtar, që rezultoi më 70% të votave 
që përkrahin  e-votimin. Bullgaria përgatitet të zbatoj e-votimin në zgjedhjet 
e ardhshme të cilat do të mbahen në vitin 2017. Megjithatë, ata janë duke u 
ballafaquar me probleme teknike në lidhje me ofrimin e numrit të nevojshëm 
të makinave të votimit, që është rreh 12,000 për të gjitha vendvotimet në 
mbarë vendin, për shkak të afateve të shkurta përgatitore. Komisioni zgjedhor 
ka vendosur të ofroj makina të votimit për vetëm 500 vendvotime në tërë 
Bullgarinë, duke thënë se është jo-praktike të sigurohet një makinë për 
vendvotim deri në kohën e zgjedhjeve. Megjithatë, gjykata Bullgare ka rrëzuar 
vendimin, duke cituar një amandament të  vitit 2014 në kodin zgjedhor që 
thekson  të drejtën për të zgjedhur nëse do të votohet me fletëvotim apo 
përmes makinave. Bullgaria ka eksperimentuar me votimin me makina për 
herë të parë në vitin 2009, gjë që u pasua me prezantimin e votimit të rregullt 
me makinë në 500 vendvotime për zgjedhjet lokale të vitit 2015 dhe zgjedhjet 
presidenciale të vitit 2018. Prezantimi i votimit me makina në tërë vendin ishte 
paraparë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të planifikuara për vitin 2018, 
por me dorëheqjen e kryeministrit në vitin 2016, ky plan ka ndryshuar dhe tani 
ka një sfidë serioze për administrimin zgjedhor.
Shqipëria është një vend tjetër që po synon e-votimin. Ideja për e-votim u 
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propozua disa vite më parë. Dy pilot projekte janë ndërmarrë në zgjedhjet e 
vitit 2013 për të testuar numërimin elektronik dhe identifikimin elektronik të 
votuesve. Të dy projektet ishin të pa-suksesshme për shkak të problemeve 
teknike me kompanitë kontraktuese, të cilave u ishte kërkuar të ndryshojnë 
disa specifika nga KQZ në Shqipëri në faza krejt të vona dhe kjo nuk ishte 
pranuar nga kompania përgjegjëse për të prodhuar makinat votuese.
Debati për e-votimin u iniciua sërish në vitin 2016 nga partia opozitare, duke 
shprehur mosbesimin që qeveria aktuale do të organizoj zgjedhje demokratike, 
të cilat janë planifikuar për vitin 2017. Debate të ashpra janë zhvilluar në mes të 
mazhorancës dhe opozitës, partia opozitare ka prezantuar një platformë mbi 
e-votimin dhe akoma nuk ka konsensus në këtë aspekt. Qeveria ka ngritur 
shqetësimin mbi zbatimin për shkak të kohës shume të shkurtër për përgatitje. 
Shqetësime janë ngritur edhe nga ndërkombëtarët. Kryesuesi i prezencës së 
OSBE-së në Shqipëri ka paralajmëruar se nuk ka kohë të mjaftueshme për 
aplikimin e teknologjisë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Mes të tjerash, 
ai gjithashtu ka vënë re se “votimi elektronik është proces mjaft kompleks që 
kërkon planifikim të detajuar si dhe një fushatë intensive për vetëdijesimin 
e votuesve. E-votimi jo domosdoshmërisht garanton besim, duke shtuar 
se sistemi kërkon besim paraprak nga të gjithë akterët në administrimin e 
zgjedhjeve”.

Llojet e e-votimit

Ekzistojne katër lloje të votimit elektronik të prezantuar deri më tani:

Teknologjia e skanimit të fletëvotimit përdor një fletëvotim që është shënjuar 
nga vetë votuesi ose me ndihmën e një shënjuesi të fletëvotimit në vendvotim, 
i cili pastaj futet në një pajisje skanimi dhe numërohet në mënyrë elektronike 
duke lexuar shenjën e votuesit në fletëvotim. Pajisje të tilla mund të lokalizohen 
në vendvotime ose qendra të numërimit, të cilat konsiderohen si ambiente të 
kontrolluara.

Teknologjia e skanimit direkt (TSD) regjistron zgjedhjen e votuesit në vendvotim, 
zakonisht përmes touch screen ose pajisjeve me butone, dhe i numërojnë votat 
në mënyrë elektronike. Ngjashëm me skanuesit e fletëvotimeve, sistemet TSD 
janë gjithashtu të lokalizuara në ambiente të kontrolluara.
Votimi në internet mund t’i lejoj votuesit të votoj kudo në një ambient të 
pakontrolluar. Votat ruhen dhe grumbullohen në mënyrë elektronike në një 
vend të centralizuar. Aktualisht, Interneti është kanali kryesor i votimit në 
përdorim në sistemet e izoluara të votimit.

Format hibride të TRV kombinojnë ambientin e kontrolluar të vendvotimit 
me regjistrimin e centralizuar dhe numërimin e votimit në internet. Në këto 
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sisteme votuesit duhet të votojnë në një kompjuter në vendvotim dhe votat 
pastaj transmetohen në mënyre elektronikë tek një server qendror.

Përparësitë dhe mangësitë e Teknologjive të Reja të Votimit (TRV)

Arsyetimet për futjen e teknologjive të reja të votimit dallojnë mes Evropës 
dhe vendeve tjera në mbarë botën për shkak të dallimeve në shumë aspekte 
të shteteve përkatëse. Gjithashtu ekzistojnë qëndrime të ndryshme mes 
vendeve të Evropës. Megjithatë, disa përparësi që janë përmendur janë” TRV-
të kanë potencial për të rritur daljen në zgjedhje, e bëjnë më të lehtë përfshirjen 
e qytetarëve që jetojnë jashtë shtetit, i ulin shpenzimet administrative 
zgjedhore, e lehtësojnë mbajtjen e zgjedhjeve të njëkohshme, e zvogëlojnë 
gabimin njerëzor (duke përfshirë votat e pavlefshme), përmirësojnë saktësinë 
e numërimit, dhe rrisin shpejtësinë e përpunimit dhe publikimit të rezultateve. 
TRV-të mund gjithashtu të kenë potencial për të rritur qasjen për votuesit me 
paaftësi dhe votuesit që flasin gjuhë të komuniteteve.
Në të njëjtën kohë, TRV-të gjithashtu paraqesin sfida potenciale. Një sfidë 
është nevoja për të ruajtur fshehtësinë e votës, përderisa në të njëjtën kohë të 
garantohet integriteti i rezultatit. Deri më tani, është vënë re se është vështirë 
që proceset e votimit elektronik, sidomos votimi në internet, t’i respektojnë të 
dy këto parime thelbësore demokratike, njëkohësisht. Një sfidë tjetër është se 
TRV-të paraqesin komplikime shtesë në procesin zgjedhor, siç është nevoja e 
amandamentimit të ligjit; vlerësimi se si do të pranohet, testohet, vlerësohet, 
certifikohet dhe sigurohet TRV-ja; edukimi e votuesit dhe trajnimi i zyrtarëve 
zgjedhor; si dhe brengat e përgjithshme rreth transparencës së procesit dhe 
qasjes së vëzhguesve. Pra, nuk është e thënë që përdorimi i TRV-së ndërton 
besim; më tepër, duket se kërkon një besim paraprak nga administruesit e 
zgjedhjeve për zbatim të suksesëshëm. Këto sfida, nëse nuk adresohen, mund 
ta zvogëlojnë besimin e publikut në procesin e zgjedhjeve.
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XI. Përfundimet 

Ky raport analizon dy aspekte të të drejtave të votuesve: të drejtën për 
votim të fshehtë, dhe të drejtën për privatësi gjatë përpunimit të të dhënave 
të votuesve në një proces zgjedhor. Hulumtimi kishte për qëllim të tregoj 
procesin faktik zgjedhor dhe të identifikoj çështjet dhe brengat në lidhje me 
shkeljet e të drejtave të njeriut në këto dy aspekte, dhe si mund të adresohen 
këto dhe të përmirësohen më tej.
Fillimisht, raporti ofron një analizë të kornizës ligjore kundrejt praktikave dhe 
instrumenteve ndërkombëtare, interpretimet e tyre dhe nëse këto parime 
janë të mishëruara në legjislacionin e Kosovës. Në përgjithësi, raporti tregon 
se legjislacioni i Kosovës i ka kushtuar vëmendje aspektit të fshehtësisë së 
votës.
Gjetjet tregojnë se legjislacioni i Kosovës ofron masa të mjaftueshme ligjore në 
aspektin e fshehtësisë së votës duke garantuar kushtet që votuesi të ushtroj të 
drejtën e vet për votë të fshehtë. Megjithatë, gjetjet tregojnë se masat ligjore 
nuk janë të mjaftueshme për të ruajtur fshehtësinë e votës. Llojet aktuale të 
votimit dhe aspekti procedural i menaxhimit për disa prej tyre, shkaktojnë 
një potencial të madh të rrezikut të cilat për pasojë mund të rezultojnë në 
zvogëlim dhe shkelje të të drejtës së votimit në mënyrë të fshehtë.
Sa i përket legjislacionit të lidhur me përpunimin e të dhënave, korniza 
zgjedhore ka mangësi të konsiderueshme, procesi zgjedhor përmban një 
numër aktivitetesh që kërkojnë mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave 
personale, LZP ofron referenca shumë të përgjithësuara dhe të kufizuara të 
Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si dhe legjislacioni zgjedhor nuk 
ka zgjeruar ose interpretuar ato më tej, duke lënë hapësirë për mospërputhje 
gjatë zbatimit të aktiviteteve zgjedhore nga ana e trupave menaxhese 
zgjedhore. Në mënyrë të veçantë, legjislacioni zgjedhor nuk është i qartë dhe 
ka mangësi në lidhje me përpunimin dhe publikimin e të dhënave personale. 
Përveç kësaj, korniza zgjedhore ka mangësi ligjore kur bëhet fjalë për 
interpretimin e periudhës së mbajtjes së të dhënave personale. Si e tillë, KQZ-
ja dhe PZAP-i vazhdojnë të mbajnë një sasi të madhe të dosjeve personale të 
të dhënave dhe bazave të të dhënave pa ndonjë trajtim të duhur.
Rezultatet e tjera tregojnë se ekziston një mungesë e vetëdijes nga akterët 
zgjedhor në përgjithësi për kërkesat ligjore dhe trajtimin mbi mbrojtjen e të 
dhënave personale dhe si rrjedhojë ata që bëjnë vëzhgimin dhe monitorimin 
e proceseve zgjedhore nuk e trajtojnë këtë aspekt sa duhet.
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XII.  Rekomandimet

Për Komisionin Qendror Zgjedhor dhe për Komisionin për Ankesa dhe 
Parashtresa

1. Rishikimi i legjislacionit dytësor (rregullat zgjedhore, rregullat dhe 
procedurat e brendshme, kodeve të sjelljes) në pajtim me Ligjin për 
Zgjedhjet e Përgjithshme, me theks të veçantë në trajtimin e të dhënave 
personale;

a. Harmonizimi i rregulloreve zgjedhore me Ligjin për Mbrojtjen e 
të Dhënave Personale
b. Adoptimi i procedurës së brendshme për qasjen e kontrolluar në 
dokumente

2. Në pajtim me Ligjin mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale, përmirësimi 
i infrastrukturës fizike dhe teknike të shënimeve të të dhënave

a. Vlerësimi i hapësirave për ruajtjen e të dhënave elektronike
b. Rishikimi i mundësive të avancimit të sistemit të teknologjisë/
SoftCare-ve në mënyrë që të sigurohet përpunimi i sigurt i të dhënave

3. Të bëhet një plan me afate kohore për mbajtjen dhe shkatërrimin e 
të dosjeve/databazave me të dhëna personale në pajtim me Drejtorinë e 
Arkivave të Kosovës dhe Agjencinë për Mbrojtje të të Dhënave Personale, 
siç përcaktohet në Ligjin për Zgjedhje të Përgjithshme, Ligjin mbi Materialet 
e Arkivuara, dhe Ligjin mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Për sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

Të rris mbikëqyrjen e aktiviteteve të Komisioneve Komunalë Zgjedhore, 
posaçërisht aktiviteteve pas-zgjedhore, për të siguruar dorëzimin e duhur 
dhe në kohë të të gjitha materialeve të ndjeshme.

Për Agjencinë Shtetërore për Ruajtjen e të Dhënave Personale

Për Agjencinë Shtetërore për Ruajtjen e të Dhënave Personale
• Të ngritë vetëdijen e Trupave Menaxhuese të Zgjedhjeve (KQZ dhe 
PZAP) mbi obligimet që dalin nga  Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale sa i përket procesimi t dhe kontrollit të të dhënave;
• Organizimi i trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve për KQZ-në dhe 
PZAP-në mbi standardet e përpunimit të të dhënave
• Monitorimi i aktiviteteve zgjedhore në mënyrë proaktive për të siguruar 
përputhjen e tyre me ligjin

o Përmirësimi i komunikimit dhe koordinimit me stafin e nominuar 
të KQZ-së si zyrtar i mbrojtjes së të dhënave
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o Bën auditimin për secilin cikël të zgjedhjeve
• Kërkon emërimin e zyrtarit për mbrojtje të të dhënave nga PZAP

Për Regjistrin Civil:
• Të intensifikohen përpjekjet në përmirësimin e cilësisë së Regjistrit Civil, 
duke ndërmarrë projekte të nevojshme me të gjithë akterët relevantë, 
përfshirë këtu edhe KQZ-në.

Për Organizatat e Shoqërise Civile:
• Të përfshijnë mbrojtjen e të dhënave personale si një komponentë 
shtesë në programin e tyre zgjedhor të monitorimit
• Të organizojnë tryeza me palët e interesit zgjedhor për të diskutuar 
çështjet në lidhje me shkeljen e privatësisë gjatë proceseve zgjedhore 

Për Kuvendin e Kosovës
• Harmonizimi i Ligjit mbi Zgjedhjet e Përgjithshme me Ligjin mbi 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale
• Rishikimi i alternativave të votimit në mënyrë që të sigurohet më mirë 
e drejta për votim të fshehtë dhe të eliminohen mashtrimet potenciale 
zgjedhore.
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