Formulari i Ankesës

E rezervuar për PZAP-in NUMRI I REGJISTRIT TË VENDIMEVE_________________
Shih faqen vijuese për udhëzime të hollësishme lidhur me mënyrën e parashtrimit të ankesave

A. IDENTIFIKIMI I PARASHTRUESIT TË ANKESËS
Nëse parashtruesi i ankesës është organizatë apo subjekt politik:
1.

Emri i organizatës/subjektit politik që parashtron ankesën ____________________________________________________

2.

Emri i personit të caktuar për kontaktim ___________________________________________________________________

3.

Posti i personit të caktuar për kontaktim ____________________________________________________________________

4.

Adresa ________________________________________________________________________________________________

5.

Komuna _______________________________________________________________________________________________

6.

Nr. i telefonit _____________________________________ 7. Nr. i faksit _________________________________________

8.

E-maili __________________________________________________

Nëse parashtruesi i ankesës është individ:
1.

Emri __________________________________________________________________________________________________

2.

Përkatësia politike nëse i përket ndonjë subjekti politik _______________________________________________________

3.

Adresa ________________________________________________________________________________________________

4.

Komuna _______________________________________________________________________________________________

5.

Nr. i telefonit _____________________________________ 6. Nr. i faksit _________________________________________

7.

E-maili __________________________________________________

8. Data e lindjes

9. Numri i regjistrimit civil/ si votues

B. KRYESI I SUPOZUAR I SHKELJËS
Nëse kryesi i supozuar është individ/organizatë apo subjekt politik:
1.

Emri i individit/organizatës apo subjektit politik ____________________________________________________

2.

Posti zyrtar i personit, nëse ka të tillë _____________________________________________________________

3.

Adresa _______________________________________________________________________________________

4.

Komuna ______________________________________________________________________________________

5.

Nr. i telefonit _____________________________________ 6. Nr. i faksit _________________________________

7.

E-maili __________________________________________________

_________________________
Emri dhe Mbiemri

Parashtrimi i ankesës bëhet drejtpërdrejtë në zyrën qendrore të PZAP-it në Prishtinë. Po ashtu
ankesat mund të lihen në kutitë postare të PZAP-it që gjenden në Prishtinë dhe në Zyrën e
Sekretariatit të PZAP-it. Vendimet përfundimtare të PZAP-it bëhen publike; megjithatë
dosjet e lëndëve mbeten plotësisht konfidenciale dhe të gjitha hetimet janë konfidenciale.

Ankesat lidhur me administrimin e numërimit në Qendren e Numërimit dhe Rezultateve
(QNR) dorëzohen me shkrim pranë PZAP-it brenda njëzetekatër (24) orëve nga ndodhja e
shkeljes së supozuar.

Personi i cili ka interes ligjor në një çështje brenda juridiksionit të P ZAP-it, ose të
drejtat e të cilit janë shkelur për sa i përket procesit zgjedhor të rregulluar sipas Ligjit për
Zgjedhjet e Përgjithshme ose rregullave zgjedhore, mund të paraqesë ankesë.

Për të gjitha çështjet që nuk lidhen drejtpërdrejt me votimin dhe numërimin, ankesa duhet të
parashtrohet brenda tri ditësh pas pohimit mbi shkeljen ose pasi të jetë i informuar
parashtruesi i ankesës për atë shkelje.

Ky Informacion duhet të dorëzohet në adresën: Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP)
Rruga “Luan Haradinaj“ Ndërtesa e ish Bankës së Lubjanës - Kati I
Prishtinë 10 000 Republika e Kosovës

_____________________ ___________
Nënshkrimi
Data

(Nëse parashtruesi i ankesës është organizatë ose subjekt politik, atëherë atë duhet ta
nënshkruaj përfaqësuesi i autorizuar)

Sipas njohurive që une posedoj, informacioni i mësipërm është i saktë.

Luteni të shënoni emrin dhe organizatën ose subjektin politik të cilit i përket dëshmitari(ët)
i/e mundshëm. Nëse është e mundur, duhet të shënohen të dhënat për kontaktim (adresa,
numri i telefonit, numri i faksit dhe e-maili). Nëse është e nevojshme, mund të bashkëngjitni
fletë shtesë.

D. DËSHMITARI (ËT) E MUNDSHËM (BASHKANGJITUR EDHE
DEKLARATAT)

Është me rëndësi të jepen të dhënat për kontaktim të parashtruesit të ankesës, në mënyrë që
PZAP-i mund të kontaktojë me parashtruesin e ankesës në rast hetimi dhe pasi të jetë marrë
vendimi përfundimtar përkitazi me ankesën.

Duhet të plotësohen të gjitha rubrikat e zbatueshme të formularit. Nëse ndonjë rubrikë nuk
mund të zbatohet, atëherë duhet të shënohet si “e pazbatueshme”.

Që të shqyrtohet kjo ankesë, ajo duhet të përmbajë informatat vijuese:
• Pohimin mbi shkeljen e një rregullore të zgjedhjeve, ose të ndonjë urdhërese
administrative që ka të bëjë me procesin zgjedhor;
• Përshkrimin sa më të hollësishëm të pohimit mbi shkeljen/incidentin; dhe
• Nënshkrimin në formular që tregon se të dhënat janë të sakta sipas njohurisë së
parashtruesit të ankesës.

Për të parashtruar ankesë, duhet të plotësohet formulari i PZAP-it për ankesa. Formulari i
ankesave është në dispozicion në gjuhen Shqipe dhe Serbe, në zyrën e PZAP-it në Prishtinë,
si dhe në të gjitha Qendrat e Votimeve gjatë ditës së zgjedhjeve.

Aplikantët;
Votuesit;
Partitë politike, koalicionet, iniciativat qytetare dhe kandidatët e certifikuar;
Anëtarët e KQZ-së dhe të Sekretariatit të tij;

Çdo person, i cili ka interes ligjor ose që pohon se i janë shkelur të drejtat që kanë të bëjnë
me procesin e zgjedhjeve, mund të parashtrojë ankesën pranë Panelit të Zgjedhjeve për
Ankesa dhe Parashtresa (PZAP). Kjo në mes tjerash, përfshin, por nuk kufizohet në:

Përshkruani ankesën tuaj në hollësi, duke përfshirë vendin, datën dhe kohën e shkeljes së
pohuar. Luteni ta përshkruani natyrën e shkeljes dhe nëse është e mundur të specifikoni
dispozitat ligjore që mendoni se janë shkelur. Nëse është e nevojshme, mund të bashkëngjitni
fletë shtesë. Bashkangjitur dërgoni kopjet e çfarëdo dëshmie që mbështet ankesën tuaj.
•
•
•
•

PARASHTRIMI I ANKESAVE PRANË PZAP-it

C. SHKELJA/ SHKAKU I ANKESËS

