
DEKLARATA E ANGAZHIMIT SOLEMN E KRYETARIT TË PARTISË POLITIKE

Zgjedhje për Organet e Qeverisjes Vendore Data e zgjedhjeve

(emër, atësi, mbiemër i kryetarit te partisë)

(shkronjat nistore) (Adresa e partisë)
, ,

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE

DEKLAROJ NË CILËSINË E KRYETARIT TË PARTISË:

Angazhimin solemn të Partisë tonë se, pjesëtarët e strukturave drejtuese dhe administrative, të 
anëtarësisë, kandidatëve për deputetë/ drejtues/ anëtarë të organeve të qeverisjes vendore, deputetë/ 
drejtues/ anëtarë të organeve të qeverisjes vendore dhe gjithë strukturave të tjera të angazhuara 
nga subjekti në këto zgjedhje, funksionarë/ ish funksionarë publik do të refuzojnë të marrin pjesë në 
praktikat e blerjes së votës, marrjes së financimeve apo përfitimeve të kundërligjshme, veçanërisht nga 
ato që vijnë nga aktivitete kriminale. 

Angazhohemi të zbatojmë rregulla për të gjithë anëtarësinë, administratën dhe ndjekësit tanë që: Të 
mos premtojnë/ ofrojnë/ japin para, mallra, shërbime dhe/ose nxisin premtime për punësim apo 
trajtime të tjera të veçanta votuesve dhe/ose të tjerëve, duke përfshirë familjet e votuesve apo 
komuniteteve të ndryshme apo të veprojnë në mënyrë të tillë që synohet të ndikojë, ose arsyeshëm 
pritet të ndikojë në mënyrën se si votuesit japin votën e tyre;

• Të zbatojmë parimet bazë të trashëgimisë zgjedhore europiane për votim universal, të barabartë,
të lirë, të fshehtë, dhe të drejtpërdrejtë;

• Të respektojmë të drejtat dhe liritë politike të shtetasve, organizatave, partive politike, për të
promovuar dhe debatuar çështje politike;

• Të mos përfshihemi në praktika kërcënuese ose pengimi për të ushtruar të drejtën e votës dhe
shprehjen e lirë të vullnetit të zgjedhësve.

• Të bëjmë publike në kohë reale pranë KQZ-së dhe faqen zyrtare të subjektit tonë politik çfarëdolloj
donacioni si dhe të refuzojmë dhurime në mjete monetare apo në natyrë që:

̵ Tejkalojnë limitin e përcaktuar për donacion;
̵ Janë kontribute në para apo në natyrë me prejardhje nga burime të ndaluara që përfshijnë 
edhe të ardhurat nga krimi, individë, kompani të huaja nga vende me origjinë të dyshimtë/të 
parajsave fiskale;
̵ Janë donacione të cilat nënkuptojnë apo perceptohen si favorizime për dhënie kontrata 
publike, emërime në funksione publike apo përfitime të tjera që shkojnë në emër e për llogari 
të dhuruesit. 
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Sqarim:
Mbi mënyrën e plotësimit të dokumentit
“DEKLARATË SOLEMNE E KRYETARIT TË PARTISË POLITIKE”

1. Ky dokument plotësohet dhe nënshkruhet nga kryetari i partisë politike.

2. Në Seksionin (I) kryetari i partisë politike plotëson të dhënat 
identifikuese të tij si dhe të dhënat e partisë politike që përfaqëson.

3. Ky dokument këshillohet të plotësohet në formatin elektronik i cili gjendet
në faqen e internetit të KQZ-së www.kqz.gov.al dhe më pas të printohet e të
nënshkruhet.

4. Nëse do të plotësohet në versionin e paraprintuar, atëhere, të gjitha të dhënat
që përmban modeli duhet të plotësohen pa korrigjime dhe me SHKRONJA
KAPITALE vetëm në fushat përkatëse.

5. Kryetari i Partisë politikë duhet të nënshkruajë në fund të këtij dokumenti.

6. Deklarata Solemne e kryetarit të partisë politike, gjen mbështetje në nenin
64, pika 2, shkronja “e”, e ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i
Republikës së Shqipërisë“ i ndryshuar.
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