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Në mbështetje të neneve 19, pikat 1, shkronja “n” e 2, 98 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi 

Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe vendimit nr. 10, datë 11.03.2021 të Komisionit 

Rregullator, “Për procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore 

në fletën e votimit për zgjedhjet në Kuvend të datës 25 Prill 2021”,  

 

V Ë R E J: 

 

Presidenti i Republikës, në mbështetje të neneve 65, pikat 1 dhe 2, 92 shkronja “gj”, e 93 të 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të neneve 8, 9, pikat 1 dhe 4, të ligjit nr. 10019, datë 

29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, me Dekretin nr. 11700, datë 

06.09.2020, ka caktuar datën 25 Prill 2021 për zhvillimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë. 

 

Në përfundim të afatit për regjistrimin e listave shumemërore në KQZ, janë regjistruar gjithsej dy 

koalicione zgjedhore, koalicioni me shkronja nistore (PD-AN) dhe koalicioni me shkronja nistore 

(ABEOK), 10 (dhjetë) parti politike, dhe 5 kandidatë të propozuar nga zgjedhësit. 

 

Pas përfundimit të procesit të regjistrimit të listave shumemërore, në mbështetje të nenit 98, pika 5, të 

ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, Komisioneri Shtetëror 

i Zgjedhjeve organizoi hedhjen e shortit për detyrimet që rrjedhin nga ky nen. Me vendimin nr. 168, 

datë 18.03.2021, Komisioneri miratoi rezultatin e shortit duke përcaktuar numrin rendor që do të ketë 

çdo subjekt zgjedhor në fletën e votimit. 
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Renditja në fletën e votimit për kandidatët për deputet në 12 zonat zgjedhore do të bëhet sipas numrit 

rendor të dalë nga rezultati i shortit për partitë politike të cilat kanë depozituar lista shumemërore sipas 

materialeve bashkëlidhur këtij vendimi. 

 

Në datën 31.3. 2021, Komisioneri vuri në lëvizje Komisionin Rregullator duke i propozuar shqyrtimin 

dhe miratimin e projektvendimit “Për miratimin e përmbajtjes së fletëve të votimit për zgjedhjet për 

Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.  Komisioni Rregullator në mbledhjen e tij të datës 

31.3.2021, vendosi mungesën e kompetencës për shqyrtimin e këtij projektvendimit. 

 

Gjatë seancës për shqyrtimin dhe miratimin e përmbajtjes së fletëve të votimit, përfaqësuesi i subjektit 

zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë parashtroi kërkesën e këtij subjekti që modeli i fletës së votimit 

që do të merret në shqyrtim të jetë ai në përmbajtje të së cilës kandidatët janë të shënuar vetëm sipas 

numrave te renditur ne listat shumemërore.  

 

Bazuar në nenin 98, pika 4 të Kodit Zgjedhor, konfigurimi i fletës së votimit duhet të jetë i qartë e i 

kuptueshëm për zgjedhësin, duke i lehtësuar këtij të fundit orientimin për votimin si të subjektit 

zgjedhor, ashtu edhe të kandidatit të parapëlqyer. Gjithashtu, neni 106 i Kodit Zgjedhor, sanksionon 

procedurën e votimit. Në pikën 1, të neni 106, Kodi Zgjedhor i njeh të drejtën zgjedhësit që pasi merr 

fletën e votimit, të shënojë në vendin e përcaktuar nga fleta e votimit për subjektin zgjedhore dhe/ose 

kandidatin e parapëlqyer të subjektit zgjedhor, shenjën që tregon qartë zgjedhjen e bërë prej tij.  

 

Në zbatim të dispozitave të lartpërmendura, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve me vendim të 

ndërmjetëm vendosi rrëzimin e kërkesës së subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë për 

shqyrtimin e versionit të fletës së votimit në përmbajtje të së cilës kandidatët janë të shënuar vetëm 

sipas numrit rendor në listën shumemërore të paraqitur prej tyre si subjekt zgjedhor.  

 

Përfaqësuesi i subjektit zgjedhor Koalicionit “Partia Demokratike - Aleanca për Ndryshim PD-AN”, 

parashtroi kërkesën që modeli i fletëve të votimit që do të miratohen të jetë në formatin portrait 

kërkesë e cila, nuk u pranua nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve me arsyetimin se fleta e votimit 

në formatin landscape përmbush kërkesat ligjore të pikës 4, të nenit 98 të Kodit Zgjedhor, dhe 

respekton kushtin që informacioni i përcjellë nga fleta e votimit të mos jetë tejet i ngarkuar, e 

konfigurimi i saj të jetë i qartë e i kuptueshëm për zgjedhësit. 
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Gjatë seancës së shqyrtimit për miratimin e modelit të fletëve të votimit, u diskutua edhe shqetësimi i 

ngritur nga subjekti zgjedhor Koalicionit “Partia Demokratike - Aleanca për Ndryshim PD-AN”, për 

emblemën (sigla) e depozituar nga subjekti zgjedhor “Partia Bindja Demokratike BD”.  

Neni 66, i Kodit Zgjedhor, parashikon se nëse dy parti ose koalicione kanë emër ose emblemë të njejtë 

apo të ngjashme në atë masë saqë mund të shkaktojë konfuzion ose lajthitje të votuesve atëherë KQZ 

vendos cila parti ose koalicion ka të drejtë të përdorë emrin ose emblemën përkatëse për qëllime 

zgjedhore, duke marrë në konsideratë datën e themelimit ligjor të partive ose datën e regjistrimit të 

parë të koalicionit në KQZ. Për të përcaktuar datën e parë të regjistrimit të koalicioneve KQZ-ja i 

referohet edhe zgjedhje të mëparshme.   

Bazuar në këtë nen subjekti zgjedhor Koalicioni “Partia Demokratike - Aleanca për Ndryshim PD-

AN”, ka vërejtur se emblema (sigla) e propozuar nga “Partia Bindja Demokratike BD”, eshtë shumë 

e ngjashme dhe krijon konfuzion/lajthitje të votuesve me emblemën (siglën) e Koalicioni “Partia 

Demokratike - Aleanca për Ndryshim PD-AN”. 

Ky pretendim u diskutua midis palëve dhe Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve gjatë zhvillimit të 

seancës dhe në zbatim të nenit 66 të Kodit Zgjedhor, u vlerësua që subjekti zgjedhor “Partia Bindja 

Demokratike BD”, të përdorë një emblemë të ndryshme nga ajo e propozuar. 

 

PËR KËTO ARSYE: 

 

Bazuar në nenet 19, pikat 1, shkronja “n” e 2 dhe nenit 98, pika 5 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, 

“Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe vendimit nr. 10, datë 11.03.2021 të 

Komisionit Rregullator “Për procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve 

zgjedhore në fletën e votimit për zgjedhjet në Kuvend”, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve 

 

 

V E N D O S: 

 
 

1. Miratimin e fletëve të votimit për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill, 2021 me 

përmbajtje sipas shtojcave respektive për çdo qark, në formatin landscape, duke 

përshtatur sipas numrit të kandidatëve, madhësinë e fontit dhe stilizimet e logove, si më 

poshtë vijon: 

 

a) Përmbajtja e fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Berat, është sipas shtojcës 1 

që i bashkëlidhet këtij vendimi; 

b) Përmbajtja e fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Dibër, është sipas shtojcës 2 

që i bashkëlidhet këtij vendimi; 
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c) Përmbajtja e fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Durrës, është sipas shtojcës 

3 që i bashkëlidhet këtij vendimi; 

ç)  Përmbajtja e fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Elbasan, është sipas shtojcës 

4 që i   bashkëlidhet këtij vendimi; 

d) Përmbajtja e fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Fier, është sipas shtojcës 5 që 

i bashkëlidhet këtij vendimi; 

dh) Përmbajtja e fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Gjirokastër, është sipas 

shtojcës 6 që i bashkëlidhet këtij vendimi; 

e) Përmbajtja e fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Korçë, është sipas shtojcës 7 

që i bashkëlidhet këtij vendimi; 

ë)   Përmbajtja e fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Kukës, është sipas shtojcës 8 

që i  bashkëlidhet këtij vendimi; 

f) Përmbajtja e fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Lezhë, është sipas shtojcës 9 

që i bashkëlidhet këtij vendimi; 

g) Përmbajtja e fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Shkodër, është sipas shtojcës 

10 që i bashkëlidhet këtij vendimi; 

gj) Përmbajtja e fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Tiranë, është sipas shtojcës 11 

që i bashkëlidhet këtij vendimi; 

h) Përmbajtja e fletës së votimit për zonën zgjedhore Qarku Vlorë, është sipas shtojcës 12 

që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve. 

 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 3 (tre) ditëve në Komisionin e 

Ankimimeve dhe Sanksioneve. 

 

 

 

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve 
 

Ilirjan CELIBASHI 
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