Republika e Kosoves
Republika Kosovo - Republic of Kosovo

Duke pasur parasysh parimet, vlerat dhe pergjegjesite institucionale te percaktuara me Kushtetuten
e Republikes se Kosoves, Ligjin per Zgjedhjet e Pergjithshme, Kodin Penal, Kodin e Procedures
Penale dhe ligjet tjera relevante;
Te vendosur per te respektuar, mbrojtur dhe promovuar te drejtat dhe lirite themelore te qytetareve
te garantuara me Kushtetute ;

Duke respektuar parimet e zgjedhjeve te lira dhe te drejta, efektivitetin ne trajtimin dhe zgjidhjen
efikase te shkeljeve dhe rasteve ne lidhje me zgjedhjet, si dhe vlerat demokratike te Republikes se
Kosoves, institucionet ne vijim :
1.
2.
3.
4.
5.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ);
Policia e Kosoves (PK);
Prokurori i Shtetit (PSH));
Paneli Zgjedhor per Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) dhe
Keshilli Gjyqesor i Kosoves (KGjK),

nenshkruajne kete:

MEMORANDUM BASHKEPUNIMI
per procesin zgjedhor
Neni 1 - Qellimi
Qellimi i ketij memorandumi eshte ngritja e nivelit te bashkepunimit dhe koordinimit te
vazhdueshem institucional ne mes te KQZ, PK, PSh, PZAP, dhe KGjK (me tutje referuar si " palet
nenshkruese"), per parandalimin e shkeljeve ligjore si dhe hetimin, ndjekjen dhe gjykimin efikas te
gjitha rasteve qe bien ndesh me ligjet, rregullat zgjedhore apo veprat penale kunder te drejtave te
votimit ne te gjitha fazat e procesit zgjedhor.

Neni 2 - Objektivat
Permes ketij memorandumi, palet nenshkruese kane per qellim te arrijne keto objektiva:
1. Te parandalojne shkeljet e ligjeve dhe rregullave zgjedhore si dhe hetimin, ndjekjen dhe
gjykimin e personave qe kryejne vepra penale kunder te drejtave te votimit;
2. Te koordinojne veprimet nder-institucionale per te zgjidhur rastet e lidhura me zgjedhjet ne
menyre efikase dhe transparente;
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Neni 3 - Obligimet e paleve nenshkruese
Pal et nenshkruese angazhohen ne menyre aktive gjate te gj itha fazave te procesit zgjedhor
qe te permbushin te gjitha obligimet e parapara ne kete memorandum, perfshire shtojcen e
ketij memorandumi dhe te vejne ne dispozicion burime njerezore dhe kapacitete te
mjaftueshme per te permbushur obligimet qe dalin nga ky memorandum.

Neni 4 - Obligimet e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve
KQZ dote bashkepunoje me palet nenshkruese te ketij memorandumi, duke ofruar prova
materiale per zgjidhjen e rasteve qe nderlidhen me procesin zgjedhor, ne pajtim me Ligjin
per Zgjedhjet e Pergjithshme, gjate te gjitha fazave te procesit zgjedhor.

Neni 5 - Obligimet e Policise se Kosoves
I . Per veprim operacional gjate procesit zgjedhor, PK do te ve ne dispozicion kapacitete te
mjaftueshme njerezore dhe teknike me qellim te parandalimit dhe luftimit te 9faredo
parregullsie qe bie ne kundershtim me rendin dhe qetesine publike apo ligjet e aplikueshme
per zgjedhjet, s i dhe tentimit per te kryer ose kryerjen e nje vepre penale apo 9faredo veprimi
tjeter te kunderligjshem qe mund te demtoje mbarevajtjen e procesit te zgjedhjeve ne te
gjitha fazat e tij ;
2. PK do t'i pergjigjet urdhrave te prokuroreve ne menyre efikase si dhe kerkesave te
institucioneve tjera, perfshire ankesat e qytetareve;
3. PK do te koordinoje me palet nenshkruese aktivitetet per ndermarrjen e masave dhe
veprimeve ne pajtueshmeri me Ligjin per Zgjedhjet e Pergjithshme me qellim te garantimit
te sigurise gjate procesit zgjedhor. Perves; detyrave te saj, PK dote njoftoje menjehere PSh
per procesimin e lendeve me urgjence sipas udhezimeve te PSh, evidentimin e provave te
nevojshme per hetim dhe ndjekje te suksesshme dhe efikase te veprave penale te kryera
gjate procesit zgjedhor.

Neni 6 - Obligimet e Prokurorit te Shtetit
1.

Prokurorite themelore dote dergojne ne KQZ te gjitha informatat per te gjithe personat e
hetuar dhe akuzuar nga Prokurorite e Kosoves lidhur me procesin e zgjedhjeve;
2. Ne menyre aktive dhe pa vonese, PSh dote ndermarre aktivitete dhe masa, gjate te gjitha
fazave te procesit zgjedhor, ne hetimin dhe ndjekjen penale te gjithe atyre qe bien ndesh me
dispozitat e Kodit Penal lidhur me veprat penale kunder te drejtave te votimit dhe te gjitha
formave tjera te krimit qe nderlidhen me procesin e zgjedhjeve;
3. PSh ne bashkepunim me KQZ do te organizoje trajnime lidhur me veprat penale kunder te
drejtave te votimit per te gjithe prokuroret qe dote caktohen kujdestare dhe pergjegjes gjate
procesit zgjedhor;
4. PSh do te angazhoje ne pune te gjithe Kryeprokuroret dhe prokuroret e Prokurorive
themelore se bashku me personelin tjeter mbeshtetes ne diten e zgjedhjeve qe te punojne
njejte me orar sikurse gjate diteve tjera te punes.
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Neni 7 - Obligimet e Panelit Zgjedhor per Ankesa dhe Parashtresa
I. PZAP do t' i koordinoje aktivitetet e saj me KQZ dhe PK, ne pajtim me Ligjin per Zgjedhjet
e Pergjithshme, gjate tere procesit zgjedhor;
2. Pas marrjes se vendimit perfundimtar ne baze te procedures se ankimimit, PZAP do te
koordinoje aktivitetet me PSh dhe PK ne drejtim te identifikimit, njoftimit, dhe orrimit te
ankesave, provave dhe materialet e tjera ne dispozicion qe kane te bejne me raste te cilat
mund te perbejne veper penale.

Neni 8 - Obligimet e Keshillit Gjyqesor te Kosoves
I. Te gjitha rastet e ngritura nga Prokurorite e Kosoves lidhur me keqperdorimet ne zgjedhje
do te trajtohen nga gjykatat si lende me prioritet dhe do te gjykohen pa vonese.
2. Gjykatat, dote sigurohen ne ekzekutimin efikas te gjitha vendimeve lidhur me rastet qe
jane ngritur si rezultat i procesit te zgjedhjeve.

Neni 9 - Obligimet e perbashketa te paleve nenshkruese
I. Palet nenshkruese dote miratojne planet e tyre te veprimit dhe sigurohen qe planet e tyre te
jene te harmonizuara me kete memorandum dhe ndermjet tyre;
2. Palet nenshkruese dote punojne ne menyre aktive rreth sensibilizimit te opinion it publik ne
nivel lokal dhe qendror per pasojat, rreziqet, qe nderlidhen me veprat penale kunder te
drejtave te votimit te perfshira ne Kodin Penal, si dhe shkeljet e tjera te procesit zgjedhor;
3. Palet nenshkruese ne vazhdimesi dote grumbullojne informata dhe dote prodhojne rapo11e
gjitheperfshirese, statistika te perditesuara rreth mbarevajtjes se procesit zgjedhor dhe
veprimeve te institucioneve perkatese, te cilat prezantohen para opinionit publik;
4. KQZ ne bashkepunim me Palet nenshkruese dote orrojne trajnime per personelin e perfshire
ne proceset zgjedhore, ne menyre qe te sigurohen module dhe trajnime unike. Palet
nenshkruese obligojne personelin e tyre qe t'i ndjekin keto trajnime.

Neni 10- Koordinimi i paleve nenshkruese
1.

Palet nenshkruese caktojne nga nje koordinator prej personelit te tyre te perhershem , i cili
do te jete pergjegjes per te koordinuar veprimet institucionale, dhe per te zbatuar dhe
vleresuar zbatimin e ketij memorandumi ;
2. Permes koordinatoreve, apo nese eshte e nevojshme edhe pennes krereve te tyre, palet
nenshkruese takohen rregullisht per te koordinuar veprimet institucionale, dhe per te
permbushur obligimet dhe objektivat e ketij memorandumi ;
3. Kryeprokurori i Shtetit emeron Koordinatorin Nacional nga radhet e Prokurorit te Shtetit, i
cili kryeson takimet institucionale, dhe eshte pergjegjes per pergatitjen e raportit
gjitheperfshires lidhur me rastet penale qe kane te bejne me zgjedhjet.

Neni 11- Bashkepunimi me OJQ-te
Palet nenshkruese bashkepunojne me organizatat e shoqerise civile dhe mediat per
permbushjen e obligimeve perkatese qe dalin nga ky memorandum dhe informim te
publikut;
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Neni 12 - Pajtueshmeria
Te gjitha obligimet qe rrjedhin nga ky memorandum bashkepunimi dhe veprimet qe
ndermerren duke u thirrur ne kete bashkepunim duhet te jene plotesisht ne pajtueshmeri me
legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Kosoves.

Neni 13 -Dispozitat perfundimtare
1. Pjese e ketij memorandumi eshte shtojca Veprimet Institucionale per Koordinim te
Vazhdueshem, qe permban veprimet qe secili institucion dote ndermarre, pergjate fazave te
ndryshme te procesit zgjedhor, me qellim te forcimit te bashkepunimit te vazhdueshem
institucional;
2. Palet nenshkruese perkushtohen qe te perm bush in veprimet e parapara ne shtojcen Veprimet
Institucionale p er Koordinim te Vazhdueshem, me qellim te permbushjes se obligimeve qe
dalin nga ky memorandum ;
3. Ky memorandum mund te percjellet me udhezues informues dhe te detajuar mbi obligimet
ligjore, standardet mete mira, rregullat dhe procedurat kryesore te zgjedhjeve, me qellim
qe t'iu ndihmoje prokuroreve, zyrtareve policor, gjykatesve dhe juristeve ne zgjidhjen e
lendeve qe kane te bejne me zgjedhjet.

Neni 14 - Hyrja ne fuqi dhe terheqja
I. Ky memorandum bashkepunimi aktivizohet per ydo cikel te zgjedhjeve menjehere pas
shpalljes se tyre dhe vlen gjate tere procesit zgjedhor;
2. Ky memorandum bashkepunimi mund te ndryshohet apo te perfundoje me marreveshje nga
te gjitha palet nenshkruese apo me kerkesen e ndonjerit institucion, ne rast te vleresimit nga
palet nenshkruese se nuk eshte me tutje i nevojshem , apo ne rast te ndryshimeve te
kompetencave institucionale.

2 shkurt 2016
Prishtine

Ne shkruar nga:
~

Shpend Maxhuni
Drejtor i PK

Nazmije lbrahimi
Kryetare e PZAP
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SHTOJCA 1: VEPRIMET INSTITUCIONALE PER KOORDINIM TE PERHERSHEM
1. Periudha para-zgjedhore (para shpalljes se zgjedhjeve)
Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve
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• Mirembajtja e bazes se
te dhenave te personave
te cilet kane bere shkelje
ne zgjedhjet e kaluara;
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• Sigurimi qe subjektet
politike i kane paguar
gjobat dhe obligimet e
tyre ligjore para
certifikimit per zgjedhje.

Paneli Zgjedhor per
Ankesa dhe Parashtresa
• Zhvillimi i planit te
veprimit per zgjedhje;
• Mirembajtja e bazes se
te dhenave se personave
te denuar nga PZAP te
cileve iu eshte ndaluar
pjesemarrja ne zgjedhje
(si kandidat, personel
administrativ);
• lnformimi i KQZ per
Iis ten e personave te
denuar, dhe subjektet
politike te cilat nuk i
kane paguar obligimet
financiare te gjobave;
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• lnformimi i gjere i
publikut per menyrat e
dorezimit te ankesave
dhe apeleve;
• Ofrimi i bashkepunimit
me organizatat
vezhguese lidhur me
parregullsite e
paraqitura sipas
ankesave.

Prokurori i Shtetit

Policia e Kosoves

• Sigurimi per KQZ i bazes
se te dhenave te fundit te
personave te cilet jane nen
hetime apo kane aktakuze
per vepra penale
zgjedhore;

• Koordinimi, hannonizimi,
realizimi dhe vleresimi i shkalles
se rrezikshmerise per QNR-ne,
depo qendrore (DQ), depot
komunale (DK), KKZ-te dhe QVte, dhe bashkerendimi dhe
planifikimi i te gjitha veprimet
policore ne koordinim te ngushte
me KQZ-ne;

• Sigurimi me kohe per
institucionet nenshkruese
perkatese i bazes se te
dhenave te fundit te
personave te ciletjane
denuar apo jane ne
procedura gjyqesore per
vepra penale te
zgjedhjeve;

• Filion implementimi i Urdherit
Operativ te PK-se ne koordinim
me KQZ-ne, ku rolin kryesor per
sigurine publike e ka PK;

• Vazhdimi i gjykimeve te
lendeve nga zgjedhjet e
kaluara;

• Zhvillimi i planit
operacional per
shpemdarjen e
prokuroreve ne te gjitha
komunat gjate periudhes
zgjedhore;
• Zhvillimi i planit
operacional, alokimi i
resurseve dhe buxhetit per
ndjekjen e lendeve te
mbetura nga zgjedhjet e
kaluara;
• Vendosja e kontakteve
dhe bashkepunimi me
organizata vezhguese;
• Pjesemarrja ne programin
orientues te KQZ.

• Monitoron dhe perkujdeset per
sigurine e fushates parazgjedhore,
si dhe mban evidence dhe
raporton tek KQZ per tubimet e
subjekteve politike;
• Angazhohet per siguri dhe
percjellje te materialit senzitiv,
kontrollim antiterrorist paraprak
te lokacioneve te percaktuara nga
KQZ-se si: KKZ-ve, DK-ve,
QNR-se dhe DQ-re dhe me pastaj
edhe merret me sigurimin fizik te
tyre panderprere.

Keshilli Gjyqesor i
Kosoves

• Publikimi i vendimeve te
gjykatave, vendosja e tyre
me kohe ne ueb faqen
zyrtare;
• lnformimi i vazhdueshem i
publikut mbi ndeshkimet e
shqiptuara nga autoritetet e
gjyqesorit ndaj personave
te cilet kane bere shkelje.

• Mbledhja dhe publikimi i
statistikave dhe raporteve te
ndryshme;
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2. Periudha zgjedhore dhe dita e zgjedhjeve (shpallja e zgjedhjeve deri te certifikimi i rezultateve)

=

Komisioni
Zgjedhjeve

Qendror

• Sigurimi qe personat te
cilet kane kryer vepra
penale dhe kane bere
shkelje zgjedhore te mos
perfshihen ne
administrimin e
zgjedhjeve;
• lnformimi i anetareve te
komisioneve zgjedhore,
keshillave te
vendvotimeve, personelit
teknik dhe votuesve per
denimet e aplikueshme
me Kodin Penal;
• Monitorimi i ambientit
para zgjedhor,
aktiviteteve ne diten e
zgjedhjeve.

Paneli Zgjedhor per Ankesa
dhe Parashtresa

Prokurori i Shtetit

Policia e Kosoves

Keshilli Gjyqesor i Kosoves

• lnformimi i subjekteve
politike, vezhguesve, dhe
votuesve per procedurat e
ankesave;

• Vendosja e nje deri ne dy
prokurore ne te gj itha
komunat e Kosoves gjate
<lites se zgjedhjeve;

• Perkujdeset per ruajtjen e
rendit dhe qetesise publike
dhe mbarevajtjen e procesit
zgjedhor;

• Koordinimi me Prokurorin
e Shtetit dhe PZAP ne
lendet e mundshme mbi
veprat penale zgjedhore;

• Aplikimi i denimeve dhe
gjobave efikase
(proporcionale) kunder
subjekteve qe kane kryer
shkelje te njejtes natyre;

• Koordinimi dhe
bashkepunimi per
operacionet zgjedhore
me KQZ dhe policine ne
diten e zgjedhjeve;

• Vazhdon ne implementim te
Urdherit Operativ te PK-se
me masa te sigurise ne te
gjitha aspektet sine: QV,
KKZ, DQ, DK, QNR;

• Veprimi i menjehershem
dhe fillimi i procedurave
per gjykimin e Iendeve te
zgjedhjeve;

• lnformimi i vazhdueshem i
publikut per menyren e
vendosjes se lendeve e
posayerisht me vendimet qe
kane te bejne me shqiptimin
e masave sanksionuese;

• Veprimi i menjehershem
dhe i sakte ne rast se
dikush kryen vepra
penale zgjedhore.

• Bashkerendim efektiv i
aktiviteteve me Prokurorine
e Shtetit dhe bashkepunim i
plote me KQZ-ne ne
Dhomen Operative te KQZse;

• Sigurimi qe autoritetet e
tjera i ndjekin rastet te cilat
PZAP referon tek ata;
• Koordinimi institucional per
informim reciprok lidhur
me rastet e paraqitura nga
PZAP ne institucionet
perkatese,
• Njoftimi me kohe i KQZ
per perfundimin e
procedurave te vendosjes se
ankesave dhe apeleve nga
PZAP, per certifikimin e
rezultateve perfundimtare te
zgjedhjeve nga KQZ.

• Percjell dhe siguron
material in senzitiv ne Diten
e Zgjedhjeve, para fillimit te
procesit zgjedhor dhe pas
perfundimit te procesit
zgjedhor;
• Bashkepunimi me
Prokurorine ne lidhje me
incidentet e mundshme.

• Prioritizimi dhe gjykimi i
lendeve te cilat mund te
ndikojne ne rezultatet
perfundimtare;
• lnformimi i publikut per
vendimet e gjykatave per
lendet e zgjedhjeve, dhe
publikimi i vendimeve ne
ueb faqet zyrtare;
• Sigurimi qe publiku te
kete qasje ne informata qe
duhet te jene transparente,
pa i shkelur te drejtat per
te dhenat personale.
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Periudha pas-zgjedhore (pas certifikimit te rezultateve)

3.

=

Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve
• Ruajtja e materialeve
(kutive te votimit, FPR,
FRK) bazuar ne udhezimet
e PZAP dhe PSH;
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• Ofrimi i provave dhe
deshmise tek prokuroret,
gjyqtaret dhe policia, sipas
kerkesave;
• Pjesemarrja e zyrtareve te
larte komunal zgjedhor ne
seanca gjyqesore, ne te
gjitha komunat e Kosoves ;
• Zhvillimi i fushatave me
qellim te rritjes se
besueshmerise se publikut
ne trupat menaxhues
zgjedhor;
• Percjellja vazhdueshme e
~do lende ne procedure
gjyqesore, dhe mbledhja e
te dhenave e raporteve;
• Kontributi ne reformen
zgjedhore, dhe shqyrtimi i
akteve nenligjore te KQZse.

Paneli Zgjedhor per
Ankesa dhe Parashtresa
• Njoftimi me kohe i KQZ
lidhur me kutite e votimit
(kodet e qendrave dhe
vendvotimet) per te cilat
duhet ruajtur materialet
zgjedhore;
• Percjellja e procedimit te
lendeve te cilat referohen
nga PZAP per ne PSH, dhe
ofrimi i informatave sipas
nevojes;
• Zhvillimi i vazhdueshem i
kapaciteteve te
Sekretariatit te PZAP
lidhur me legjislacionin e
procesit zgjedhor;
• Zhvillimi i strategjive per
informimin e publikut dhe
trans pare nee;
• Kontributi ne reformen
zgjedhore, dhe shqyrtimi i
rregulloreve te brendshme
dhe procedurave.

Prokurori i Shtetit

Policia e Kosoves

• Ndjekja e vazhdueshme
e personave te dyshuar
dhe ndaj te cileve eshte
ngritur aktakuze;

• Transportin nen percjellje
dhe sigurim te PK-se te
materialit senzitiv nga
QY-te ne DK-le dhe me
pastaj per ne QNR;

• Kerkimi i ndihmes dhe
informatave nga trupat
menaxhues te
zgjedhjeve, sipas
nevojes;
• Udhezimi i KQZ mbi
qendrat dhe vendvotimet
per te cilat duhet ruajtur
materialet zgjedhore;
• Koordinimi me
organizatat vezhguese,
nese kane deshmitare
apo prova;
• Kontributi ne reformen
zgjedhore, dhe
shqyrtimi i rregullave te
brendshme dhe
procedurave.

• Sigurimin e QNR-se dhe
DQ-re deri ne perfundim
te procesit;
• Perkujdeset per siguri
publike edhe pas shpalljes
se rezultateve preliminare
dhe
certifikimit
te
rezultateve;

Keshilli Gjyqesor i Kosoves

• Vendosja dhe perfundimi i
te gj itha lendeve qe kane
te bejne me zgjedhje, dhe
perfundimi i ketyre
lendeve para se te ndodhin
zgjedhje te reja;
• Kontributi ne reformen
zgjedhore, dhe shqyrtimi i
rregullave te brendshme
dhe procedurave.

• Ndermarrja e veprime
hetimore ne bashkepunim
me Prokurorine e Shtetit,
ne rast se eshte paraqitur
nevoja
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