DEKLARATË PRELIMINARE PËR ZGJEDHJET LOKALE 2017
24 tetor 2017
Zgjedhjet lokale përmbushin standardet e zgjedhjeve, në komunat
me shumicë serbe ushtrohet presion mbi votuesit, ndërsa KQZ
sërish vonohet në informimin dhe edukimin e votuesve

Koalicioni i organizatave të shoqërisë civile për vëzhgimin e zgjedhjeve “Demokracia në
Veprim” (DnV) ka angazhuar mbi 2,500 vëzhgues afatshkurtër për të vëzhguar zgjedhjet
lokale, të mbajtura më 22 tetor 2017. Vëzhguesit janë vendosur në të gjitha 2505
vendvotimet e 899 qendrave të votimit, për të vëzhguar të gjithë procesin zgjedhor duke
filluar me përgatitjet për hapjen e vendvotimeve, të gjithë procesin e votimit, mbylljen e
vendvotimeve si dhe në fund numërimin e rezultateve. Fushata zgjedhore e kandidatëve
është vëzhguar nga 61 vëzhgues afatgjatë të zgjedhjeve, përfshirë tubimet e kandidatëve
dhe takimet me grupet e interesit.

PËRMBLEDHJE E TË GJETURAVE DHE PËRFUNDIMET
•

Demokracia në Veprim (DnV) vlerëson se zgjedhjet lokale të 22 tetor 2017 kanë
përmbushur si standardet ndërkombëtare ashtu edhe vendore në organizimin e
zgjedhjeve. Procesi është zhvilluar i qetë dhe qytetarët kanë qenë të lirë dhe të
sigurt që të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Përjashtim bëjnë komunat me
shumicë serbe ku ndaj votuesve të komunitetit të njëjtë është ushtruar presion për
të votuar. Një pjesë e këtij presioni ka ardhur nga votuesit të cilët në mënyrë të
organizuar kanë ardhur nga Serbia për të votuar në këto komuna. Janë shënuar edhe
një numër i parregullsive të cilat në përgjithësi nuk e kanë dëmtuar mbarëvajtjen e
përgjithshme të procesit zgjedhor.

•

Problem më serioz që ka shoqëruar procesin zgjedhor ka qenë mospërputhja e
numrit të fletëvotimeve për kryetar të komunave me ato për kuvendet komunale, që
është verifikuar përmes dengjeve të fletëvotimeve. Këto raste më së shumti kanë
qenë të shprehura në komunën e Mitrovicës. Problem tjetër që është shfaqur në
ditën e zgjedhjeve ka qenë në komunën e Deçanit, ku vulat e shpërndara në
vendvotime për vulosje të fletëvotimeve janë tërhequr pasi ishin shpërndarë
gabimisht. Kjo ka rezultuar në ndërprerjen e përkohshme të procesit të votimit. Që
të dy këto natyra të parregullsive nuk kanë qenë të shprehura në proceset e kaluara
zgjedhore prandaj Dnv kërkon sqarim zyrtar nga ana e KQZ-së.

•

Parregullsitë të cilat janë evidentuar në ditën e zgjedhjeve në tërë territorin e
Republikës së Kosovës kanë qenë: i) prania e materialit propagandues në afërsi të
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qendrave të votimit; ii) mungesa e materialit zgjedhor; iii) prania e personave të
paautorizuar; iv) fotografim i votës; v) votimi familjar; vi) asistim i votuesve më
shumë se një herë; vii) votim jashtë kabinës së votimit. Problemet me lisat e
votuesve mbetet evidente.
•

Vëzhguesit tanë kanë raportuar për një numër të rasteve kur qytetarët kanë hasur
në vështirësi për të gjetur emrin e tyre në listat e votuesve, si dhe kanë gjetur
familjarët e tyre të vdekur në listë. Kjo dëmton besimin e publikut në saktësinë e listë
së votuesve.

•

DnV vlerëson pozitivisht punën e shumë prej anëtarëve të këshillave të
vendvotimeve (KVV) për ndërmarrjen e masave të menjëhershme në adresimin e
problemeve që kanë shoqëruar procesin e votimit dhe numërimit. Megjithëse
trajnimet më cilësore janë tejet të nevojshme, pasi një pjesë e anëtarëve të KVV-ve
nuk i njohin mirë procedurat e votimit dhe veçanërisht plotësimit të formularëve dhe
paketimit të materialeve.

•

DnV vlerëson se KQZ ka filluar më vonesë informimin dhe edukimin e qytetarëve
rreth procesit dhe mënyrës së votimit, përkatësisht vetëm një javë para zgjedhjeve,
përkundër që zgjedhjet lokale 2017 janë organizuar në afat të rregullt kohor.

•

KQZ është takuar rrallë dhe nuk kanë ndarë materialet e takimeve duke e
vështirësuar procesin e vëzhgimit të këtyre mbledhjeve.

•

KQZ, për herë të parë, që nga hyrja në fuqi e Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme (LPZ)
në vitin 2008, ka kërkuar verifikimin e kandidatëve të subjekteve politike të cilët janë
dënuar për vepra penale në tri vitet e fundit.

•

KQZ, pasi kishte certifikuar kandidatët e subjekteve politike, kishte kërkuar
verifikimin nëse të njëjtit janë dënuar për vepra penale në tri vitet e fundit, ashtu siç
kërkohet me LZP. Vlen të theksohet se kjo ishte hera e parë që KQZ kërkonte një
verifikim të tillë pas nëntë viteve prej miratimit të ligjit. Këshilli Gjyqësor i Kosovës
kishte gjetur se 87 kandidatë ishin dënuar në tri vitet e fundit për vepra penale, duke
bërë që KQZ të marr vendim për decertifikim të këtyre kandidatëve. PZAP kishe
konfirmuar vendimin e KQZ-së, por jo edhe Gjykata Supreme, e cila pas ankesës së
tre prej kandidatëve kishte konstatuar se kjo dispozitë ligjore ishte në kundërshtim
me Kushtetutën. Si rrjedhojë, KQZ anulojë vendimin e saj për decertifikim dhe iu dha
mundësi të gjithë kandidatëve që t’i kthehen garës zgjedhore.

•

Misioni i OSBE-së në Kosovë edhe në këto zgjedhje ka asistuar KQZ-në në organizimin
e zgjedhjeve ne 4 komunat veriore të vendit. Në këto komuna është lejuar
identifikimi i votuesve me dokumente të shtetit të Serbisë.

•

Fushata zgjedhore në përgjithësi është zhvilluar e qetë me një numër të incidenteve
të izoluara të cilat nuk e kanë cenuar frymën e një fushate zgjedhore të lirë dhe
demokratike. Subjektet politike kanë qenë të matura dhe kanë kontribuar në
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zhvillimin e një fushate zgjedhore konkurruese dhe të qetë ku kanë shpalosur para
qytetarëve opsionet dhe programet e tyre dhe kanë prezantuar kandidatët për
kryetar dhe kuvende komunale.
•

Fushata zgjedhore në komunat me shumicë serbe është zhvilluar në një ambient më
të tensionuar dhe ku ka munguar fryma e konkurrencës së lirë në mes subjekteve
politike. Prania dhe ndikimi i drejtpërdrejt i zyrtarëve shtetëror serb kanë synuar
ndikimin në vullnetin e lirë të qytetarëve se për kë duhet të votojnë.

•

Vetëm një numër i vogël i subjekteve politike përkatësisht 6 i janë përgjigjur
pozitivisht kërkesës së DnV-së për deklarimin e shpenzimeve të tyre për fushatën
zgjedhore.

•

Parregullsitë më të shumta që e kanë shoqëruar fushatën zgjedhore kanë qenë: i)
përdorimi i resurseve publike, ii) gjuha e urrejtjes; iii) vendosje e materialeve
zgjedhore në kundërshtim me rregulloren; iv) pjesëmarrje e fëmijëve në aktivitetet
zgjedhore; v) mungesë e qasjes për personave me aftësi të kufizuara. Fushata
zgjedhore është dominuar prej kandidatëve burra si në publik ashtu edhe si folës në
aktivitetet e subjekteve politike.

Historiku i zgjedhjeve lokale 2017
Zgjedhjet lokale të 22 tetorit 2017 u zhvilluan në afatin e rregullt kushtetues. Në mbështetje
të nenit 4 të Ligjit Nr.03/L–072 për Zgjedhjet Lokale, nenit 6 të Ligjit Nr.03/L–094 për
Presidentin e Republikës së Kosovës. Presidenti Thaçi zhvilloi konsultime me partitë politike
dhe morri me vendim vendosi datën e zgjedhjeve.
Zgjedhjet lokale paraprake u mbajtën më 3 nëntor 2013 dhe për herë të parë u mbajtën në
të gjitha komunat e vendit (38 komuna) përfshirë në 4 komunat veriore të Republikës së
Kosovës. Kjo në bazë të marrëveshjes së parë të parimeve që rregullojnë normalizimin e
marrëdhënieve të arritur më 19 prill 2013 në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi dhe e
ratifikuar në Kuvendin e Kosovës më 27 qershor 2013. OSBE ka qenë e përfshirë në
lehtësimin e raundit të parë të zgjedhjeve lokale në veri, si dhe votimit jashtë Kosovës në
Serbi dhe Mal të Zi.
Edhe në këto zgjedhje lokale procesi zgjedhor në 4 komunat veriore të vendit u zhvillua me
ndihmën e OSBE-së. Më 12 tetor 2017, në një takim në mes shefit të Misionit të OSBE-së në
Kosovë z. Jan Braathu dhe Kryetares së KQZ-së znj. Valdete Daka, palët u dakorduan që
OSBE do të ofroj përkrahje teknike për KQZ-në vetëm në ditën e zgjedhjeve.
Në zgjedhjet lokale të vitit 2013, nga 1.792.913 votues të regjistruar, votuan 811.489
qytetarë në secilën komunë ndërsa numri i votuesve të cilët kanë votuar jashtë vendvotimit
ka qenë 18.882. Pjesëmarrja në votime ka qenë 46.31%.
Gjatë periudhës kohore nga raundi i kaluar i zgjedhjeve lokale 2013, proces zgjedhor është
organizuar në komunën e Graçanicës, më 18 janar 2015, pas dorëheqjes së kryetarit të
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komunës i cili kishte marrë pozitën e zëvendëskryeministrit në Qeverinë e Kosovës. Si dhe
në në komunën e Drenasit (Gllogocit) në 4 dhjetor 2016. Kryetari i zgjedhur i kësaj komune
që po udhëhiqte komunën në mandatin e tij të tretë, dha dorëheqje më 25 tetor 2016. Kjo
ndodhi një ditë pasi Gjykata e Apelit vërtetoi aktgjykimin në rastin e njohur si “Drenica 2”,
në të cilin rast z. Demaku ishte dënuar me 3 vjet burg për vepra penale që ndërlidhen me
kohën e luftës. Në Drenas është mbajtur edhe raundi i dytë i votimit, pasi në raundin e parë
asnjëri prej kandidatëve nuk kishte arritur të fitoj shumicën e votave.
Korniza Ligjore
Sistemi zgjedhor në Republikën e Kosovës është i përcaktuar me Kushtetutën e vendit dhe i
definuar me ligje specifike. Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton lirinë e asoccimit si
dhe të drejtën për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur.
Kurse, Ligjet kryesore të cilat rregullojnë në detaje procesin zgjedhor në vend janë Ligji për
Zgjedhjet e Përgjithshme, Ligji për Zgjedhjet Lokale, Ligji për Financimin e Subjekteve
Politike si dhe Kodi Penal i Republikës së Kosovës me anë të së cilit parashihen dënime nga 3
muaj deri në 5 vite për vepra penale të ndërlidhura me procesin zgjedhor. Dy ligje tjera të
rëndësishme të cilat ndërlidhen me zgjedhjet lokale janë edhe Ligji për Vetëqeverisjen
Lokale si dhe Ligji mbi Kufijtë Administrativ të Komunave. Këshilli Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)
si organ menaxhues i zgjedhjeve po ashtu ka nxjerr Rregullat Zgjedhore të cilat shërbejnë
për të rregulluar aspekte specifike të procesit zgjedhor.
Secila komunë konsiderohet zonë e vetme zgjedhore. Secili Kuvend i Komunës zgjedhtë në
mënyrë të drejtpërdrejtë përmes votave të votuesve të cilët janë të regjistruar në komunën
ku mbahen zgjedhjet për Kuvend të Komunës. Subjekti politik paraqet listën e kandidatëve
për certifikim për secilën komunë ku merr pjesë në zgjedhje në bazë të procedurave të
përcaktuara me Ligji për zgjedhjet e përgjithshme, Ligjin për zgjedhjet lokale, Ligjin për
vetëqeverisjen lokale që përcakton numrin e anëtarëve të kuvendeve komunale dhe
rregullat e KQZ-së. Çdo listë e kandidateve përmban së paku 30% të kandidatëve të
certifikuar nga gjinia tjetër e asaj që është shumicë në listë. Secili subjekt politik i certifikuar
paraqitet në listë e cila është e hapur për secilën komunë në të cilën subjekti politik i
certifikuar garon në zgjedhje. Duke ushtruar të drejtën e tij/saj të votës, votuesi voton një
subjekt politik të certifikuar dhe mund të votoj për një kandidat nga lista e kandidatëve të
këtij subjekti politik. Nëse në fletëvotim janë shënuar më shumë se një kandidat, llogaritet
vetëm vota për subjektin politik. Vota e hedhur për subjektin politik konsiderohet si votë për
kandidatin e parë në listën e kandidatëve të subjektit politik.
Kuota gjinore prej 30% siguron që së paku çdo i treti kandidatë i subjekt politik të jetë nga
gjini më pak e përfaqësuar, që aplikohet edhe në ndarjen e ulëseve për deputetë në Kuvend.
Mandati i Kryetarit të Komunës dhe Kuvendit Komunal është 4 vjet.
Certifikimi i kandidatëve
Me 31 gusht përfundoj procesi i certifikimit të subjekteve politike dhe listave finale (të
korrigjuara) të kandidatëve për Kuvende Komunale. KQZ ka certifikuar për zgjedhjet
komunale të 22 tetorit 91 subjekte politike, nga të cilat 35 parti politike, një koalicion, 30
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iniciativa qytetare dhe 25 kandidatë të pavarur. KQZ po ashtu certifikoj edhe 7080 kandidat
të subjekteve politike të cilët garuan për një ulëse në asambletë komunale të komunave
përkatëse.
Afati i aplikimit për certifikim të subjekteve politike për zgjedhjet lokale filloj nga data 22
qershor dhe përfundoj më 22 gusht 2017. Shorti për renditjen e subjekteve politike në
fletëvotim u hodh më 11 shtator 2017, ndonëse në fillim ishte paraparë të hidhej me 6
shtator.
KQZ, pasi kishte certifikuar kandidatët e subjekteve politike, kishte kërkuar verifikimin nëse
të njëjtit janë dënuar për vepra penale në tri vitet e fundit, ashtu siç kërkohet me LZP. Vlen
të theksohet se kjo ishte hera e parë që KQZ kërkonte një verifikim të tillë pas nëntë viteve
prej miratimit të ligjit. Këshilli Gjyqësor i Kosovës kishte gjetur se 87 kandidatë ishin dënuar
në tri vitet e fundit për vepra penale, duke bërë që KQZ të marr vendim për decertifikim të
këtyre kandidatëve. PZAP kishe konfirmuar vendimin e KQZ-së, por jo edhe Gjykata
Supreme, e cila pas ankesës së tre prej kandidatëve kishte konstatuar se kjo dispozitë ligjore
ishte në kundërshtim me Kushtetutën. Si rrjedhojë, KQZ anulojë vendimin e saj për
decertifikim dhe iu dha mundësi të gjithë kandidatëve që t’i kthehen garës zgjedhore.
Listat e votuesve, numri i votuesve dhe qendrat e votimit
Në listën përfundimtare të votuesve numërojnë gjithsej 1,890,952 votues, prej të cilëve
18,011 votues që do të votojnë për herë të parë. Mbi 5,000 persona janë larguar nga lista e
votuesve pas zgjedhjeve të 11 qershorit, me qëllim të pastrimit të tyre nga personat e
vdekur.
KQZ ka aprovuar edhe numrin e qendrave të votimit. Numri i Qendrave të Votimit në këto
zgjedhje është 899 (10 Qendra të Votimit më shumë se në zgjedhjet e parakohshme
parlamentare të 11 qershorit), me gjithsejtë 2,505 Vendvotime (15 Vendvotime më shumë
se në qershor 2017).
Fushata Zgjedhore
Fushata elektorale për zgjedhjet lokale të 22 Tetor 2017 ka filluar më 21 shtator 2017 dhe
përfundoi më 20 tetor 2017. Duke konsideruar që zgjedhjet lokale u organizuan në afat të
rregullt, periudha e fushatës zgjedhore ka zgjatur 30 ditë ashtu siç parashihet me Ligjin për
zgjedhje lokale.
Demokracia në Veprim (DnV) përmes 61 vëzhguesve afatgjatë, në tridhjetë ditët e fushatës
për zgjedhjet lokale, ka përcjellë 1,369 aktivitete të subjekteve politike të certifikuara, ka
zhvilluar intervista me kandidatët që janë në garë zgjedhore për të diskutuar lidhur me
mbarëvajtjen e fushatës zgjedhore, si dhe ka monitoruar mbledhjet e Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve (KQZ) dhe të Komisioneve Komunale Zgjedhore (KKZ).
DnV vlerëson se fushata zgjedhore është zhvilluar e qetë, në një ambient konkurrues ku
subjektet politike kanë shpalosur programet e tyre qeverisëse dhe kandidatët për kryetar
komunash dhe kuvende komunale. Gjatë fushatës zgjedhore pjesëmarrja e qytetarëve dhe e
mediave në aktivitetet zgjedhore të zhvilluara nga subjektet politike ka qenë e sigurt dhe e
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papenguar. Ndërsa, janë shënuar një numër i vogël i incidenteve të cilat kanë qenë raste të
izoluara që nuk e kanë dëmtuar fushatën zgjedhore.
Fushata zgjedhore në komunat me shumicë serbe është zhvilluar në një ambient më të
tensionuar dhe ku ka munguar fryma e konkurrencës së lirë në mes subjekteve politike.
Prania dhe ndikimi i drejtpërdrejt i zyrtarëve shtetëror serb kanë synuar ndikimin në
vullnetin e lirë të qytetarëve se për kë të votojnë.
Gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhje lokale 2017, pjesa më e madhe e aktiviteteve të
zhvilluara nga subjektet politike kanë qenë tubime zgjedhore deri në 100 pjesëmarrës,
takime me qytetarët, grupe e interesi dhe takime derë më derë. Java e fundit e fushatës
zgjedhore ka shënuar një intensifikim të aktiviteteve zgjedhore të subjekteve politike dhe
takimeve me qytetarë deri më 1,000 pjesëmarrës.
Parregullsitë më të shumta që e kanë shoqëruar fushatën zgjedhore kanë qenë përdorimi i
resurseve publike përkatësisht përdorim i automjeteve zyrtare, pjesëmarrje e shërbyesve
civile dhe personave zyrtar në fushatë.
Subjektet politike kanë qenë më të përmbajtura në përdorimin e gjuhës së urrejtjes,
gjithsesi gjatë aktiviteteve zgjedhore të subjekteve politike janë shënuar raste të përdorimit
të gjuhës së urrejtës, për të cilat PZAP ka shqiptuar edhe gjoba.
Përfshirja e fëmijëve në fushatë zgjedhore në aktivitetet e subjekteve politike ka qenë një
problematikë e evidentuar në 30% të aktiviteteve zgjedhore të monitoruara nga DnV dhe
numri total i tyre në këto aktivitete ka qenë 3,994 fëmijë.
Ndërsa qasja për personat me aftësi të kufizuara nuk është garantuar në 29% të aktiviteteve
zgjedhore të subjekteve politike.
Gjatë fushatës zgjedhore pjesëmarrja e grave ka qenë e ulët vetëm 8 gra kanë qenë
kandidate për kryetare të komunës nga 204 kandidatë. Pjesëmarrja e grave ka vazhduar në
nivele të ulëta gjatë gjithë periudhës së fushatës zgjedhore. Në të gjitha aktivitetet e
monitoruara nga DnV pjesëmarrja e grave ka qenë në mesataren 10%. Ndërsa sa i përket
pjesëmarrjes së grave si folëse ka qenë 21%.
Në shumicën e rasteve të monitoruara Polica e Kosovës është përkujdesur për sigurimin e
aktiviteteve zgjedhore. Për 30 ditë të fushatës shihet që gjysma e aktiviteteve që mbahen
nga subjektet politike nuk kanë fare sigurim. Ndërsa media kanë qenë të pranishme në 51%
të aktivitetet zgjedhore të subjekteve politike dhe kanë mundur të raportojnë lirshëm.
Vëzhguesit e zgjedhjeve
Me rekomandim të Zyrës për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim, KQZ-ja ka
akredituar gjithsej 33,200 vëzhgues. Ky numër i vëzhguesve përbëhet nga vëzhgues që
përfaqësojnë subjekte politike, organizatat jo-qeveritare, organizata ndërkombëtare, media
vendore e ndërkombëtare.
Koalicioni i organizatave të shoqërisë civile për vëzhgimin e zgjedhjeve “Demokraci në
Veprim” (DnV) ka angazhuar mbi 2,500 vëzhgues afatshkurtër për të vëzhguar në ditën e
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zgjedhjeve dhe 61 vëzhgues afatgjatë për të vëzhguar fushatën zgjedhore dhe ditën e
zgjedhjeve.
Dita e Zgjedhjeve
Dita e zgjedhjeve është zhvilluar në përgjithësi në respektim të standardeve demokratike
për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Procesi është zhvilluar i qetë dhe qytetarët kanë qenë
të lirë dhe të sigurt që të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Janë shënuar një numër i
parregullsive të cilat në përgjithësi nuk e kanë dëmtuar mbarëvajtjen e përgjithshme të
procesit zgjedhor.
Vonesa në hapjen e vendvotimeve në orën 07:00 janë shënuar në 5.9% të vendvotimeve.
Vëzhguesit e DnV-së kanë raportuar për prani të materialit propagandues të subjekteve
politike brenda diametrit prej 100m të Qendrës së Votimit (QV). Kjo dukuri e sanksionuar
me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme (LZP), nenin 85 është vërejtur në 3.67 % të QV në
nivel vendi. Ndërsa janë shënuar raste të propagandës partiake në disa vendvotime, ku në
kabinë të votimit janë gjetur lista me të cilat votuesit janë udhëzuar se për kë të votojnë.
Gjithashtu janë shënuar raste të izoluara të shpërndarjes së kartëvizitave për kandidatë të
caktuar.
Në mëngjes në kohën e hapjes së vendvotimeve, në 2.4% të vendvotimeve në nivel vendi
kanë munguar materialet zgjedhore. Në komunën e Deçanit në 22 vendvotime janë
evidentuar parregullsi me vulën për vulosjen e fletëvotimeve të cilat kanë shkaktuar vonesa
në hapjen e vendvotimeve si dhe në mbylljen e përkohshme të tyre. Parregullsi të tjera janë
lidhur me raste të izoluara të mungesës së Librit të Votimit si dhe mungesës së
fletëvotimeve.
Pjesa e dytë e ditës së zgjedhjeve përkatësisht pas orës 12:00 është shoqëruara me një
parregullsi të pa shënuar më parë. Është raportuar për ndërprerje të procesit të votimit në
një numër të vendvotimeve në komuna të ndryshme të vendit, për shkak të diskrepancës
midis numrit të fletëvotimeve për kryetar komune dhe atij për kuvend komunal. Pas
raportimit të këtyre rasteve policia ka arrestuar një numër të kryesuesve të vendvotimeve.
Raste të tilla janë evidentuar më shumë në komunën e Mitrovicës, Klinës, Suharekës, dhe në
Prishtinë.
Në përgjithësi, gjatë këtyre zgjedhjeve lokale ka një rënie të rasteve që lidhen me votimin
familjar në raport me zgjedhjet parlamentare dhe vështirësive për të gjetur emrin në Listën
e votuesve. Votimi familjar është evidentuar në gjithsej 3,060 raste në nivel të Kosovës.
Komunat që prijnë me votime familjare janë: Gjakova (770), Lipjani (446) dhe Peja (296).
Ndërsa vështirësi të votuesve për t’a gjetur emrin në listë janë 511 raste. Komunat që
prijnë janë Mitrovica (145) dhe Prishtina (144).
Është raportuar për fotografimit të fletëvotimit nga ana e votuesve votues, një praktikë kjo
që lidhet me mundësinë e blerjes së votës. Vlen të theksohet se policia ka shoqëruar një
numër të caktuar të votuesve të raportuar për fotografim të votës dhe ndërmarrjen e
procedurave përkatëse.
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Si në të gjitha ciklet zgjedhore edhe në zgjedhjet lokale 2017, janë shënuar raste të votimit
jashtë kabinave të votimit (ose publikimit të votës), ndërsa asistimi i votuesve më shumë se
një herë është shënuar në gjithsej 193 raste, në 65 vendvotime (ose në përqindje 2.6 % të
vendvotimeve). Prijnë komunat: Peja (40 raste), Suhareka (31) dhe Prizreni (28).
Prania e personave të paautorizuar është vënë re në 0.81% të vendvotimeve. Ndërsa është
raportuar se 37% e vendvotimeve nuk kanë siguruar qasje për personat me aftësi të
kufizuara si dhe prania e grave komisionere është 29.24%.
Dalja në zgjedhjet lokale 2017 ishte 43,68% e qytetarëve me të drejtë vote sipas të dhënave
zyrtare të KQZ-së. Madhësia e trupit elektoral në zgjedhjet lokale sipas të dhënave zyrtare të
KQZ-së është 1,890,952 votues.
Komunat me daljen më të madhe të votuesve në zgjedhje janë: Mamusha (65,29%), Kllokot
(63,15%) dhe Parteshi (56,46%).
Shqyrtimi i ankesave
Nga data 21.09.2017 deri më datën 22.10.2017 në PZAP janë dorëzuar 313 ankesa dhe 4
apele. Prej tyre 216 ankesa kanë të bëjnë me shkeljen e Kodit te Mirësjelljes të Ligjit për
Zgjedhjet e Përgjithshme gjatë fushatës zgjedhore, prej të cilave janë aprovuar 142 ankesa,
46 janë refuzuar, 5 ishin të palejuara, 13 ankesa ishin tërhequr nga parashtruesit, 9 ishin
parashtruar pas afatit, dhe një ankesë është ende në procedurë të shqyrtimit.
Për shkak se subjektet politike nuk e kanë zbatuar Kodin e Mirësjelljes gjatë fushatës
zgjedhore, PZAP ka shqiptuar gjoba ndaj tyre në përputhje me Ligjin e Zgjedhjeve të
Përgjithshme dhe Rregullat e brendshme të PZAP-së. Sa i përket dënimeve, PZAP ka
shqiptuar më së shumti dënime ndaj LDK-së, me gjithsej 70,300.00 €, pasuar nga PDK me
22,450.00 €, LVV me 23,100.00 €, AKR me 18,500.00 €, AAK me 13,550.00 €, Alternativa me
12,950.00 €, NISMA me 2,850.00 € etj. Vlera a gjobave të shqiptuara ndaj subjekteve
politike ne totalë është 196,750.00 €.
Demokracia në Veprim ka parashtruar në PZAP gjithsej 26 ankesa, prej të cilave 21 janë
aprovuar. Vlera e gjobave të shqiptuara ndaj subjekteve politike nga ankesat e dorëzuara
nga DnV është 12.350 €.
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