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Paneli Zgjedhor Ankesa dhe 

Parashtresa 

për 

Në bazë të nenit 115 paragrafi 1 lidhur me 
nenin 117 paragrafi 1 të Ligjit Nr. 037L-LO73 
për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën 
e Kosovës, Ligjin Nr. 031L-256, për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03VL- 
LO73, për Zgjedhjet e Përgjithshme në 
Republikën e Kosovës, dhe Ligjin Nr. O3IL- 
072 për Zgjedhjet Lokale në Republikën e 

Kosovës, Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe 
Parashtresa (PZAP) në seancën e mbajtur më 
datën 04.11.2022 e miratoi: 

RREGULLOREN PËR PROCEDURËN 
E SHQYRTIMIT DHE VENDOSJES SË 

ANKESAVE DHE APELEVE 

KAPITULLI I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

Nenil 

Qëllimi 

1. Me këtë rregullore përcaktohet mënyra 
dhe procedura e parashtrimit, shqyrtimi dhe 
vendosja e ankesave dhe apeleve për 
shkeljet e supozuara që paraqiten në PZAP. 

2. Me këtë rregullore gjithashtu përcaktohet 
forma dhe përmbajtja e ankesave dhe   

Election Complaints and Appeals Panel 

Pursuant to Article 115 Paragraph 1, in 
conjuncetion vvith Article 117 Paragraph 1, of 
the Lavy No. 037L-LO73 on General Elections 
in the Republic of Kosovo, Lavy No. 031L-256 
amending and supplementing the Lavvy No. 
03L-LO73 on General Flections in the 
Republic of Kosovo, and the Lavy No. O3IL- 
072 on Local Elections in the Republic of 

Kosovo, the Election Complaints and Appeals 
Panel (ECAP) in the session held on 
04.11.2022 approved the follovving: 

REGULATION ON THE REVIEVY AND 
DECISION-MAKING PROCEDURE 
FOR COMPLAINTS AND APPEALS 

CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS 

Article 1 

Purpose 

1. This Regulation defines the manner and 
procedure of submission, revievv and decision 
for complaints and appeals of alleged 
violations that are filed to the ECAP. 

2. This Regulation also defines the form and 

content of complaints and appeals, the manner   

Izborni Panel Za Zalbe i Predstavke 

Na osnovu Clana 115 stav 1, u odnosu na Clan 

117 stav 1 Zakona br. 03IL-LO73 za OpSte 
izbore u Republici Kosovo, Zakon br. O3IL- 
256, za izmenu i dopunu Zakona br. O3IL- 
LO73, za Op$te izbore u Republici Kosovo, 1 
Zakon br. O3IL-072 za lokalne izbore u 

Republici Kosovo, Izborni panel za Zalbe 1 
predstavke (IPZP) na sednici odrZanoj 
04.11.2022 usvojio je: 

PRAVILNIK 0 POSTUPKU 
RAZMATRANJA I RESAVANJA ZALBI 

POGLAVLJE I 
OPSTE ODREDBE 

Clan1 

Svrha 

1. Ovim pravilnikom ureduju se nafin 1 

postupak  podnoSenja, razmatranja 1 
odlutivanja o Zalbama na navodne povrede 
koje se podnose u IPZP. 

2. Ovim pravilnikom se takode definisu 1 oblik 
i sadrzaj Zalbi, njihovo Cuvanje i arhiviranje, 
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apeleve, mënyra e ruajtjes dhe arkivimi i 
tyre, afatet, kategorizimi i gjobave dhe 
shqiptimi i tyre, njoftimi i palëve dhe 
publikut, si dhe rregullat për vendimmarrjen 

e PZAP-it. 

Neni 2 
Fushëveprimi 

Kjo rregullore zbatohet nga PZAP-i, palët e 
përfshira në procedurë, subjektet politike, 
kandidatët dhe të gjithë personat e tjerë të 
drejtat e të cilëve supozohet se janë shkelur 

lidhur me procesin zgjedhor. 

Neni 3 

Përkufizimet 

1. Për qëllim të kësaj Rregullore, shprehjet e 
përdorura në vijim, kanë kuptim të njëjtë 

sikurse në dispozitat ligjore në fuqi: 

1.1. Ankesë — mjet i rregullt juridik 1 

parashtruar nga pala që ka interes ligjor, 
të drejtat e së cilës supozohet se janë 
shkelur gjatë procesit zgjedhor, 

1.2. Apel — mjet i rregullt juridik kundër 
vendimeve të shkallës së parë: 

1.3. Afat — koha brenda të cilit duhet të 
kryhet apo mund të kryhet veprimi 

procedural i caktuar,   

of their storage and archiving, deadlines, 
classification and issuing of fines, notification 
of the parties and the public, as vvell as the 
rules for decision-making by the ECAP. 

Article 2 

Scope 

This Regulation shall be applicable to ECAP, 
parties involved in the procedure, political 
entities, candidates and all other persons 
vyhose rights are alleged to have been violated 
in relation to the electoral process. 

Article 3 

Definitions 

1. For the purpose of this Regulation, the terms 

used belovy have the same meaning as in the 

legal provisions in force: 

1.1. Complaint — ordinary legal remedy 

sub mitted by the party vvith a legal interest, 

vyhose rights are allegedly violated during 

the electoral process: 

1.2. Appeal — ordinary legal remedy 
against first-instance decisions, 

1.3. Deadline - the time vvithin vyhich a 

certain procedural action must be 
performed or can be performed:   

rokovi, kategorizacija novtanih kazni i 
njihovo izricanje, obaveStavanje stranaka 1 
javnosti, kao 1 pravila za odlufivanje IPZP-a. 

Clan 2 
Delokrug primene 

Ovaj pravilnik primenjuju IPZP, stranke koje 
su ukljutene u postupak, polititki subjekti, 
kandidati 1 sva druga lica tija su prava 
povredena u vezi sa izbornim procesom. 

Clan 3 
Definicije 

1. Za potrebe ovog Pravinika, izrazi koji se 
koriste u nastavku imaju isto znafenje kao u 
zakonskim odredbama na snazi: 

1.1. Zalba — redovni pravni lek stranke 
koja ima pravni interes, za koju se 

pretpostavlja da su joj prava povredena u 
izbornom postupku, 

1.2. Zalba na odluku — redovni pravni lek 
protiv prvostepenih odluka: 

1.3. Rok - vreme u kome se odredena 

procesna radnja mora ili mote izvrsiti: 
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1.4. PZAP —Paneli Zgjedhor për Ankesa 

dhe Parashtresa: 

1.5. KQZ - Komisioni Qendror i 

Zgjedhjeve: 

1.6. ZYRA — Zyra për Regjistrim, 
Certifikim dhe Kontroll Financiar të 

Subjekteve Politike: 

1.7. QNR — Qendra e Numërimit dhe e 

Rezultateve: 

1.8. KKZ — Komisioni Komunal 1 

Zgjedhjeve: 

1.9. K VV — Këshilli i Vendvotimit: 

1.10. QY — Qendra e Votimit, vendi ku 

gjenden një ose më tepër vendvotime: 

1.11. VV — Vendvotimi, hapësira në 

objektin ku kryhet votimi, 

1.12. OJQ — Organizata Jo Qeveritare: 

1.13. FPR - Formulari 1 përputhjes së 

rezultateve: 

1.14. FRK - Formulari i rezultatit të 

kandidatëve: 

1.15. FRD - Formulari i rezultatit të 

Dengut,   

1.4. ECAP - FElection Complaints and 

Appeals Panel: 

1.5. CEC - Central Election Commission, 

1.6. OFFICE — Office for Registration, 
Certification and Financial Audit of 

Political Entities: 

17. CRC — Count and Results Center: 

1.8. MEC - Municipal KElection 

Commission: 

1.9. PSC — Polling Station Committee: 

1.10. PC — Polling Center, the place vvhere 
one or more polling stations are situated: 

1.11. PS — Polling Station, an area vvithin 
the facility vyhere voting takes place: 

1.12. NGO - Non-Govermmental 

Organization: 
1.13. RREF - Results and Reconciliation 

Form, 

1.14. CRF - Candidate Result Form, 

1.15. BRF- Batch Result Form,   

1.4. IPZP — Izborni panel za Zalbe i 

predstavke: 

1.5. CIK — Centralna izborna komisija, 

1.6. KANCELARIJA — Kancelarija za 
registraciju, sertifikaciju i finansijsku 

kontrolu polititkih subjekata, 

1.7. CPR — Centar za prebrojavanje 1 

rezultate: 

1.8. OIK - Opstinska izborma komisija: 

1.9. BO — Biraëki odbor, 

1.10. BC — Birafki centar, mesto gde se 
nalazi jedno ili vise bira€kih mesta, 

1.11. BM — Biratko mesto, prostor u 
objektu u kome se glasa: 

1.12. NVO - Nevladina organizacija, 

1.13. OUR - Obrazac za uskladivanje 

rezultata: 

1.14. ORK - Obrazac rezultata kandidata: 

1.15. ORS - Obrazac rezultata svezZnja, 
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1.16. Hetimi — Identifikimi dhe vërtetimi 

i parregullsive të pretenduara, 

1.17. LV - Lista e Votuesve: 

1.18. LVK - Lista e Votuesve me Kusht: 

1.19. SMAA - Sistemi për Menaxhimin e 

Ankesave dhe Apeleve: 

1.20. VPNV - Votimi 1 Personave me 

Nevoja të Veçanta, 

1.21. Votues Jashtë Kosovës — Votues 

jashtë Kosove me të drejtë vote: 

1.22. Vëzhgues të akredituar — 
Përfaqësuesi i një subjekti të certifikuar 

politik, organizatë joqeveritare, 
qeveritare, organizatë ndërkombëtare: 

1.23. Subjekt politik - Parti politike, 
koalicion, nismë qytetare ose kandidatë 1 

pavarur, 

1.24. KPM — Komisioni i Pavarur për 

Media.   

1.16. lInvestigation — Identification and 

verification of alleged irregularities: 

1.17. VL - Voters” List: 

1.18. CVL - Conditional Voters” List, 

1.19. CAMS - Complaints and Appeals 

Management System: 

1.20. SNV - Special Needs Voting: 

1.21. Out of Kosovo Voters - Eligible 

Voters outside of Kosovo: 

1.22. Aceredited Observers — 
Representatives of a certified political 
entity, non-governmental organization, 
governmental organization, international 

organization, 
1.23. Political Entity - Political party, 
coalition, civic initiative or independent 
candidate: 

124. IMC - 

Commission. 

Independent Media   

1.16. Istraga —  Identifikacija 1 
verifikacija navodnih nepravilnosti: 

1.17. BS — Biratki spisak: 

1.18. SUB - Spisak uslovnih biraca: 

1.19. SMAA -— Sistem upravljanja 
prituzbama i Zalbama: 

1.20. GOPP - Glasanje osoba sa 

posebnim potrebama,: 

1.21. Birati van Kosova — Birati van 

Kosova sa pravom glasa: 

1.22. Akreditovani posmatrati -— 
Predstavnik ovlaStenog  polititkog 
subjekta, nevladine organizacije, vladine 
organizacije, medunarodne organizacije: 

1.23. Polititki subjekt - Polititka 
stranka, koalicija, gradanska inicijativa ili 
nezavisni kandidati: 

1.24. NKM — Nezavisna komisija za 
medije. 
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KAPITULLI II 

SUBJEKTET ANKUESE DHE FAZAT 

E PARAQITJES SE ANKESAVE 
LIDHUR ME PROCESIN ZGJEDHOR 

Neni 4 

Parashtruesit e ankesave dhe apeleve 

1.  Ankesëlapel në PZAP, mund të 
parashtroj pala e interesuar e cila supozon 
se të drejtat ligjore 1 janë shkelur lidhur me 

procesin zgjedhor: 

1.1. qytetarët me të drejtë vote nëse u 
është cenuar e drejta personale e votës 
gjatë procesit të votimit brenda dhe jashtë 

Kosovës: 

1.2. përfaqësuesit e subjekteve politike: 

1.3. kandidati për deputet të Kuvendit të 

Republikës së Kosovës: 

1.4. kandidati për anëtar të Kuvendit 

Komunal: 

1.5. kandidati i pavarur, 

1.6. kandidati për Kryetar të Komunës: 

1.7. anëtarët e Komisioneve Komunale të 
Zgjedhjeve (KKZ), dhe anëtarët e 

Këshillave të Vendvotimeve:   

CHAPTER ILI 

COMPLAINT ENTITIES AND STAGES 
OF SUBMISSION OF COMPLAINTS 
RELATED TO THE ELECTORAL 

PROCESS 

Article 4 

Complaint and Appeals Submitters 

1. A complaintrappeal can be submitted to the 
ECAP by the interested party vyho alleges that 
its legal rights have been violated in 
connection vvith the electoral process: 

1.1. citizens vvith voter eligibility if their 
personal right to vote vvas violated during 
the voting process inside and outside 

Kosovo: 

1.2. representatives of political entities: 

1.3. MP candidate for the Assembly of the 

Republic of Kosovo: 

1.4. candidate for Municipal Assembly 

Member, 

1.5. independent candidate: 

1.6. candidate for Mayor of the 

Municipality: 
1.7. members of Municipal Election 

Commissions (MECs), and members of 

Polling Station Committees:   

POGLAVLJE II 

ZALIOCI I FAZE PODNOSENJA ZALBI 
U VEZI SA IZBORNIM PROCESOM 

Clan 4 
Podnosioci Zalbi i zalbi na odluke 

1. Zalbuzalbu na odluku, u IPZP moze podneti 
zainteresovano lice koje pretpostavlja da su 
mu povredena zakonska prava u vezi sa 

izbornim procesom: 

1.1. gradani sa pravom glasa ako je 
njihovo liëno biraëko pravo povredeno 
tokom procesa glasanja unutar 1 van 

Kosova: 

1.2. predstavnici polititkih subjekata: 

1.3. kandidat za poslanika Skupstine 

Republike Kosovo: 

1.4. kandidat za odbornika Skupstine 

opstine: 

1.5. nezavisni kandidat: 

1.6. kandidat za predsednika opStine: 

1.7. Glanovi opStinskih izbornih komisija 
(OIK) i €lanovi biraëkih odbora: 
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1.8. përfaqësuesi i autorizuar 1 personit 

juridik: 

1.9. përfaqësuesit e OJQ-ve dhe 
vëzhguesit e akredituar nga KQZ. 

Neni 5 
Fazat e paraqitjes se ankesave dhe 

apeleve 

1. Palët sipas nenit 4 të kësaj rregullore, kanë 

të drejtë ankesëfapel, me pretendimin se: 

1.1. para ditës së zgjedhjeve janë shkelur 
dispozitat e Kodit të Mirësjelljes për 
Subjektet Politike, Mbështetësit e tyre 
dhe Kandidatët, përkatësisht dispozitat e 

Kreut V të LZP-së: 

1.2.në ditën e zgjedhjeve ka pasur 
parregullsi gjatë procesit të votimit, sipas 
nenit 119 paragrafi 1 të LZP-së: 

1.3. pas ditës së zgjedhjeve deri në 
certifikimin e rezultateve përfundimtare 
të zgjedhjeve, kur vlerësojnë se u janë 
cenuar të drejtat personale të votimit për 

të zgjedhë dhe për të u zgjedhur. 

2. Pala mund të parashtroj apel në PZAP, 
nëse me vendim të KQZ-së, janë prekur të 
drejtat e tij ligjore, sipas nenit 122 të LZP-së.   

1.8. authorized representative of legal 

person, 

1.9. representatives of NGOSs and observers 
accredited by the CEC. 

Article 5 

Stages of Submission of Complaints and 
Appeals 

1. Under Article 4 of this Regulation, the 
parties have the right to complainlappeal, vvith 

the allegation that: 
1.1. before the election day, the provisions 
of the Code of Conduct for Political 
Entities, their Supporters and Candidates, 
namely the provisions of Chapter V of 

LGE, vvere violated: 

1.2. on Election Day, there vvere 
irregularities during the voting process, as 
per Article 119 Paragraph 1 of LGE.1 

1.33. after FElection Day until the 
certification of the final election results, 

vyvhen they consider that their personal 
voting rights to elect and be elected have 

been violated. 

2. The party can submit an appeal to ECAP, 
if by the decision of the CEC, its legal rights 

from Article 122 of LGE have been affected.   

1.8.ovlaSteni predstavnik pravnog lica, 

1.9. predstavnici nevladinih organizacija 
i posmatrati akreditovani od strane 
CIK-a. 

Cian 5 
Faze podnosSenja zalbi i Zalbi na odluke 

1. U skladu sa €lanom 4. ovog pravilnika, 
stranke imaju pravo ZalbefZzalbe na odluku, sa 
tvrdnjom: 

1.1. pre dana izbora, prekrsene su odredbe 
Kodeksa ponaSanja polititkih subjekata, 
njihovih simpatizera i kandidata, odnosno 
odredbe poglavlja V u Zakonu 0 Opstim 
Izborima. 

1.2. na dan izbora, doSlo je do nepravilnosti 
u toku glasanja, shodno Clanu 119 stav 1 

ZOI. 

1.3. nakon dana izbora do potvrdivanja 
konatnih rezultata izbora, kada procene da 

im je povredeno lifno biraëfko pravo da 

biraju i budu birani. 

p. Stranka moze IPZP-u podneti Zalbu na 
odluku, ako su odlukom CIK-a povredena njena 
zakonska prava, shodno Glanu 122. ZOI-a. 
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3. Pala, gjithashtu mund të parashtroj 
ankesëlapel në PZAP, edhe jashtë fazave të 
parapara në paragrafin 1 të këtij neni, nëse 

supozohet se të drejtat e tij, janë shkelur me 

vendim të KQZ-së. 

4, Rezultatet e zgjedhjeve janë përfundimtare 
dhe detyruese atëherë kur janë certifikuar nga 
KQZ-ja, dhe nuk lejohet të parashtrohet 

ankesëlapel në PZAP, pas certifikimit të 

rezultateve nga KQZ. 

Neni 6 
Forma dhe mënyra e parashtrimit të 

ankesave dhe apeleve 

1. Ankesatlapelet parashtrohen në formë të 
shkruar dhe duhet të përmbajnë të dhëna për 

parashtruesin: 

1.1. emrin, adresën dhe kontaktet e 

personit i cili është ankuar, 

1.2. vendin (komuna, vendbanimi, 

Qendra e Votimit, Vendvotimi ku 
konsiderohet se ka ndodhur shkelja e 

supozuar): 

1.3. kohën kur ka ndodhur shkelja: 

1.4. përshkrimin e 

pretenduar, 

shkeljes së 

1.5.të dhënat lidhur me kryesin e 

supozuar:   

3. The party can also submit a 
complaintappeal to ECAP, even outside of the 
stages provided in Paragraph 1 of this Article, 

ifitis alleged that its rights have been violated 

by a CEC decision. 

4. Election results are final and binding once 
certified by the CEC, and after the certification 

of the results by the CEC, a complaintrappeal 

to ECAP is not permitted. 

Article 6 
The form and manner of submitting 

complaints and appeals 

1. Complaintsfappeals are submitted in vvritten 

form and must contain the follovving 
information about the submitter: 

1.1. name, address and contact details of the 

person vyho submits the complaint:, 

1.2. place (municipality, place of residence, 
Polling Center, Polling Station vyhere the 
alleged violation is considered to have 

occurred): 

1.3. time vyhen the violation occurred: 

1.4. description of the alleged violation, 

1.5. data related to the alleged offender,   

3. Stranka mote IPZP-u podneti Zalbuzalbu na 
odluku i van faza predvidenih stavom 1. ovog 

Clana, ako se pretpostavi da su joj odlukom 
CIK-a povredena prava. 

4. Rezultati izbora su konatni 1 obavezujuci 
kada ih potvrdi CIK, i nije dozvoljeno 
podnoSenje Zalbejzalbe na odluku u IPZP, 
nakon potvrde rezultata od strane CIK-a. 

Clan 6 
Oblik i nafin podnosSenja Zalbi i Zalbi na 

odluku 

1. Zalberzalbe na odluku, podnose se u pisanoj 
formi i moraju sadrZati podatke o podnosiocu: 

1.1. ime, adresu 1 kontakte osobe koja se 

zali: 

1.2.mesto (op$tina, prebivaliste, biratki 

centar, biratko mesto gde se smatra da je 

doSlo do navodne povrede), 

1.3. vreme kada je dosSlo do povrede: 

1.4. opis navodne povrede: 

1.5. podaci koji se odnose na navodnog 

izvrsioca: 
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1.6. provat materiale me të cilat do të 
mbështet pretendimet, apoldhe dëshmitë 
e dëshmitareve të cilat duhet të 1 
përmbajnë të dhënat personale të 

dëshmitarit dhe nënshkrimin e 
dëshmitarit: 

1.7. nënshkrimin e palës ankuese, lidhur 

me vërtetësinë e përmbajtjes së 

ankesës apelit, 

1.8. ankesat e votuesve jashtë Kosovës 
që dorëzohen në PZAP, në mënyre 
elektronike duhet të jenë të nënshkruara, 
skanuara, dokumentet të cilat 

identifikojnë ankuesin si dhe të dërgohet 
nga email-i personal i ankuesit: 

1.9. ankesatlapelet dorëzohen me 
shkrim duke plotësuar formularin e 
PZAP-it, (formulari numër 1 i cili është 
pjesë e kësaj rregullore), e që mund të 
merret në Sekretariatin e PZAP-së, në 
ueb-faqen (Info(opzap-ks.org) dhe në të 

gjitha qendrat e votimit në ditën e 
zgjedhjeve. 

2. Përjashtimisht, pala në pamundësi të 
përdorimit të formularit standard, mund të 
parashtroj ankesëlapel duke përdorur letër të 
zakonshme, por që duhet të përmbajë të 
gjitha elementet ligjore për parashtrimin e 

ankesës.   

1.6. material evidence substantiating the 

allegations, orfand testimonies of vvitnesses, 

vyhich must contain the personal data of the 
vvitness and the signature of the vvitness: 

1.7. the signature of the complaining party, 
ascertaining the authenticity of the content 
of the complaintlappeal: 

1.8. Complaints of voters outside Kosovo 
that are submitted to ECAP electronically 
must be signed, scanned and shall contain 
identification documents of the 
complainant, and shall be sent from the 
complainant”'s personal email: 

1.9. Complaintslappeals shall be submitted 
in vyriting by completing the ECAP form 
(form number 1 yyhich is an integral part of 
this Regulation), vyhich can be obtained 

from the ECAP Secretariat, on the vvebsite 

(Info(opzap-ks.org) and in all Polling 
Centers on Election Day. 

2. Exceptionally, the party unable to use the 
standard form can submit a complaintappeal 
using a plain paper, but vyhich must contain all 
the legal elements for submission of a 

complaint.   

1.6. materijalni dokaz kojim se potkrepljuju 
tvrdnje, ilifi iskazi svedoka, koji moraju 
sadrZati lifne podatke svedoka i potpis 
svedokaj 

1.7. potpis podnosioca Zalbe, u vezi sa 
autentitnostu sadrZaja Zalbejzalbe na 
odluku: 

1.8.Zalbe birata van Kosova koje se 

podnose u IPZP elektronskim putem 
moraju biti potpisane, skenirane, sadrZati 
dokumente koji identifikuju podnosioca 
Zalbe i biti poslate sa litne elektronske 
poSte podnosioca Zalbe: 

1.9. Zalbelzalbe na odluku se podnose u 
pisanoj formi popunjavanjem obrasca 
IPZP-a (obrazac broj 1 koji je deo ovog 
pravilnika), koji se moze nali u 
Sekretarijatu IPZP-a, na internet stranici 
(info(apzap-ks.org) 1 na svim biratkim 
centrima na dan izbora. 

2. Izuzetno, stranka koja nije u mogufnosti da 
koristi standardni obrazac, Zalbufzalbu na 

odluku moze podneti na obitnom papiru, ali 
mora sadrZati sve zakonske elemente za 
podnosSenje Zalbe. 
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KAPITULLI NI 

PROCEDURA PËR PARASHTRIMIN 
E ANKESAVE DHE APELEVE 

Neni 7 

Afatet 

1. Personi fizik ose juridik i cili ka interes 
ligjor në një çështje brenda juridiksionit të 
PZAFP-it, të drejtat e të cilit janë shkelur për 

sa i përket procesit zgjedhor ose janë prekur 
nga vendimi i KQZ-së, mund të parashtrojë 
ankesëlapel brenda njëzetekatër (24) orëve 
në PZAP. Afati i parashtrimit të 
ankesëslapelit gjatë procesit zgjedhor dhe 
jashtë tij, sipas rastit llogaritet në orë, ditë 

pune ose ditë kalendarike. 

2. Kundër vendimit të KQZ-së, pala mund të 
parashtroj apel në afat prej 24 orësh, nga 

momenti i pranimit të vendimit, apo kur 1 
njëjti është shpallur publikisht në ueb faqen 

e KQZ-së. 

3. Gjithashtu pala mund të parashtroj apel në 
PZAP, në afat prej 24 orësh, nga momenti 
kur është vënë në dijeni ose është informuar 
në mënyrë jo zyrtare për marrjen e vendimit 

nga KQZ-ja, e për të cilin vendim pala 
dëshmon se nuk e ka pranuar në mënyrë 
zyrtare dhe se i njëjti nuk është publikuar në 
ueb faqen e KQZ-së, përkundër se ka qenë 

obligim ligjor publikimi i tij.   

CHAPTER III 

PROCEDURE FOR THE SUBMISSION 

OF COMPLAINTS AND APPEALS 

Article 7 

Deadlines 

1. A natural or legal person that has a legal 
interest in a matter vvithin the jurisdiction of 
the ECAP, vyhose rights have been violated in 
terms of the electoral process or are affected 
by the decision of the CEC, may submit a 
complaintrappeal to ECAP vvithin tvventy-four 
(24) hours. The deadline for submitting a 
complaintlappeal during the election process 
and outside it, as the case may be, is calculated 

in hours, vvorking days or calendar days. 

2. A party can submit an appeal against a CEC 

decision vvithin 24 hours from the moment of 
receipt of the decision, or vyhen it is publicly 
announced on the CEC vvebsite. 

3. Also, the party can submit an appeal to the 

ECAP, vvithin 24 hours, from the moment 

vyhen it became avvare or yvas informally 
notified about the rendering of the decision by 

the CEC, and for vyhich decision the party 
proves that it did not accept formally and that 
the decision has not been published on the 

vvebsite of the CEC, despite the fact that its 
publication vvas a legal obligation.   

POGLAVLJE II 

POSTUPAK PODNOSENJA ZALBI I 
ZALBI NA ODLUKU 

Clan 7 

Rokovi 

1. Fizitko ili pravno lice koje ima pravni 

interes u predmetu iz nadleZnosti IPZP-a, tija 
su prava povredena u izbornom procesu ili su 
zahvatena odlukom CIK-a, moze podneti 
Zalbujzalbu na odluku u roku od dvadeset 
Getiri (24) sata u IPZP. Rok za podnosenje 
Zzalbelzalbe na odluku u toku izbornoeg, 
procesa i van njega, zavisno od slutaja, 
rafuna se u satima, radnim danima ili 

kalendarskim danima. 

2. Protiv odluke CIK-a, stranka moZe podneti 
zalbu u roku od 24 sata, od trenutka 

preuzimanja odluke, ili kada ista bude javno 
objavljena na internet stranici CIK-a. 

3. Takode, stranka u IPZP moze uloziti Zalbu 

na odluku, u roku od 24 sata od trenutka kada 

je saznala za odluku CIK-a ili je nezvaniëno 
obaveStena 0 njoj, a za koju odluku stranka 
dokaze da je nije zvanifno preuzela i da ista 
nije objavljena na sajtu CIK-a, uprkos 
finjenici da je bila zakonska obaveza da se 

ista objavi. 
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4. Pala mund të paraqes apel në PZAP, 
brenda 24 orëve sipas afateve të përcaktuara 
në paragrafin 1,2 dhe 3 të këtij neni, ndaj 
vendimit të KQZ-së, i cili 1 referohet 

rregullave zgjedhore dhe dispozitave ligjore 

të LZP-së, ndër to: 

4.1. përfshirjen ose largimin e një 
personi për të marë pjesë në 
programin votues brenda dhe jashtë 

Kosovës: 

4.2. certifikimin ose kundërshtimin për 

të certifikuar një subjekt politik ose 
kandidat për të marrë pjesë në zgjedhje: 

4.3. kandidati i cili pas certifikimit nuk 
dëshiron të marrë pjesë në zgjedhje: 

4.4. akreditimin ose refuzimin për 
akreditim të një vëzhguesi zgjedhor, 

4.5. vendosjen e një gjobe 
administrative ndaj një subjekti politik, 

4,.6.refuzimin për të regjistruar një 

parti politike brenda Zyrës: 

4.7. lidhur me shpalljen e rezultateve 
përfundimtare të zgjedhjeve nga KQZ- 

ja. 

5. Pala po ashtu mund të paraqes ankesë në 
PZAP, brenda 24 orëve sipas afateve të   

A, A party can subiit an appeal to the ECAP, 
vvithin 24 hours according to the deadlines set 
forth in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, 
against the decision of the CEC, vyhich refers 

to the electoral rules and legal provisions of the 

LGE, among them: 

4.1. the inclusion or exemption of a person 
to participate in the voting programme in 

and out of Kosovo: 

42. certification or challenging the 
certification of a political entity or 

candidate to participate in election: 

4.3. the candidate vvyho after certification 
does not vvant to participate in an election: 

4.4. accreditation or rejection of 

accreditation of an election observer: 

4.5. imposition of an administrative fine 

against a political entity, 

4.6. refusal to register a political party by 

the Office, 

4.7. regarding the announcement of the 

final election results by the CEC. 

5. A party can also submit a complaint to the 
ECAP, vvithin 24 hours according to the   

4, Protiv odluke CIK-a, koja se odnosi na 
izborna pravila i zakonske odredbe ZOI-a, 
stranka moze podneti Zalbu u IPZP u roku od 
24 Casa u skladu sa rokovima iz st. 1, 213. 

ovog €lana, izmedu ostalog za pitanja: 

4.1. ukljufivanje ili uklanjanje lica za 
ufeste u programu birafa unutar i van 

Kosova: 

4.2. potvrdivanje ili prigovor na 
potvrdivanje politifkog subjekta ili 
kandidata za uleSte na izborima: 

4.3. kandidat koji nakon potvrdivanja ne 
zeli da ufestvuje na izborima, 

4.4. akreditacija ili odbijanje akreditacije 

izbornog posmatrata, 

4.5. izricanje administrativne Kkazne 
polititkom subjektu: 

4.6. odbijanje registracije politike stranke 

u okviru Kancelarije: 

4.7. u vezi sa objavljivanjem konaënih 
izbornih rezultata od strane CIK-a. 

5. Stranka moze podneti Zalbu u IPZP, u roku 

od 24 Casa, prema rokovima iz stava 1. ovog 
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përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni në 

rastet: 

5.1. për shkeljet e pretenduara të Kodit 
të Mirësjelljes për Subjektet Politike, 

Mbështetësit e tyre dhe Kandidatët, gjatë 
periudhës së fushatës zgjedhore 

përfshirë edhe heshtjen zgjedhore: 

5.2. për shkeljet e pretenduara në ditën e 
votimit, nga momenti i mbylljes së 

Qendrës së Votimit, 

5.3. për shkeljet e pretenduara gjatë 
procesit të administrimit dhe numërimit 

në QNR. 

6. Çdo anëtar i KVV-së, i cili gjen parregullsi 

në rezultatet e shënuara në vendvotim, e që 
regjistron vërejtjen në Librin e Votimit, 
mund të parashtroj ankesë në PZAP. 

7.Ankesa që parashtrohet sipas këtij neni, 
vendoset jo më vonë se shtatëdhjetedy (72) 
orë nga momenti i pranimit të tyre në PZAP. 

Neni 8 

Procedura e dorëzimit të ankesave dhe 

apeleve 

1. Procedura fillon me dorëzimin e 
ankesëslapelit në PZAP, nga pala me interes 
ligjor, e cila dorëzohet personalisht ose   

deadlines defined in paragraph 1 ofthis Article 

in the follovving cases: 

5.1. for alleged violations of the Code of 
Conduct for Political Entities, their 
Supporters and Candidates, during the 
election campaign period, including election 

silence: 

5.2. for alleged violations on election day, 
from the moment of closure of the Polling 

Center, 

5.3. for alleged violations during the process 
of administration and counting in the CRC. 

6. Any member of the PSC, vyho finds 
irregularities in the results recorded in the 
polling station, and vyho records the remark in 
the Poll Book, can submit a complaint to the 

ECAP. 
7. The complaint that is submitted according to 
this Article, is decided upon no later than 
seventy-tyvo (72) hours from the moment ofits 

receipt at the ECAP. 

Article 8 

Combplaints and appeals submission 
procedure 

1. The procedure begins vvith the submission 
of the complaintappeal to the ECAP, by the 

party vvith a legal interest, vvhich is submitted 

Clana u sledetim slufajevima: 

5.1. za navodna krSenja Kodeksa ponaSanja 
polititkih subjekata, njihovih pristalica 1 
kandidata tokom perioda izborme 
kampanje, ukljutujuci izbornu tisinu: 

5.2. za navodne prekrsaje na dan glasanja, 
od trenutka zatvaranja Birafkog centra, 

5.3.za navodne prekrsaje tokom procesa 

administracije 1 prebrojavanja u CPR. 

6. Svaki Clan BO-a, koji utvrdi nepravilnosti u 
rezultatima evidentiranim na biratkom mestu, 

a primedbu upise u Knjigu glasanja, moze 
podneti Zalbu u IPZP. 

7. O Zalbama koje se podnose u skladu sa ovim 
Clanom odlutuje se najkasnije sedamdeset dva 
(72) sata od trenutka njihovog podnoSenja u 
IPZP. 

Clan 8 
Postupak predavanja zalbi i zalbi na 

odluku 

1. Postupak pofinje podnoSenjem ZalbejZalbe 
na odluku u IPZP, od stranke sa 

ravniminteresom, koja se podnosi litno ili   
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përmes përfaqësuesit të autorizuar, në zyrën 
e pranimit në PZAP. 

2. Ankesalapeli nga pala me interes ligjor 
mund të dorëzohet drejtpërdrejtë në PZAP, 
Ose përmes postës, sipas afateve të 

përcaktuara në nenin 7 të kësaj Rregullore. 

3. PZAP-i, do të konsiderojë se ankesalapeli 
është parashtruar në datën e pranimit në 
zyrën e PZAP-it, e nëse është dërguar me 

postë, duhet të ketë vulën dhe pullën postare 
të postës së origjinës prej nga është dërguar. 

4. AnkesaJapeli i votuesit jashtë Kosovës që 
i referohet njoftimit të KQZ-së, për mos 
përfshirjen në listën e votuesve mund të 
dorëzohen në PZAP, përmes postës 
elektronike brenda afatit prej 24 orëve nga 

data e njoftimit, në adresën elektronike: 
(Info(apzap-ks.org). 

5. Në rastet kur ankesa nuk është e 
kompletuar sipas nenit 6 të kësaj rregullore, 
zyrtari përgjegjës i PZAP-it, e njofton palën 

ankuese dhe kërkon nga i njëjti që të 
plotësojë ankesën me dokumente përkatëse, 
brenda një afati që do të caktohet nga PZAP. 

6. Në rast se pala nuk vepron lidhur me 

udhëzimet e dhëna nga PZAP, si në 
paragrafin 5 të këtij neni, ankesa hudhet 

poshtë si e parregullt.   

personally or through an authorized 
representative to the ECAP reception office. 

2. The complaintlappeal from the party vvith a 
legal interest can be submitted directly to the 
ECAP, or by mail, according to the deadlines 
defined in Article 7 of this Regulation. 

3. The ECAP  vvill consider that the 
complaintlappeal vvas submitted on the date of 
receipt at the ECAP office, and if it vvas sent 
by mail, it must have the postal stamp and 

postmark of the post office from vyhich it vvas 
sent. 

4. The complaintlappeal of an out of Kosovo 
voter that refers to the notification of the CEC 
for non-inclusion in the voters” list can be 
submitted to the ECAP via e-mail, vvithin 24 

hours from the date of the notification, to the 

follovving e-mail address: (Info(opzap-ks.org). 

5. In cases vyhere the complaint is not complete 
according to Article 6 of this Regulation, the 
responsible official of the ECAP, shall notify 
the complaining party and ask it to complete 
the complaint vvith relevant documents, vvithin 
a deadline that shall be set by the ECAP. 

6. In case the party does not act according to 
the instructions given by the ECAP, as in 
Paragraph 5 of this Article, the complaint shall 
be dismissed as irregular. 

preko punomotnika, u prijemnu kancelariju 
IPZP-a. 

2. Zalbalzalbana odluku stranke sa pravnim 
interesom mote se podneti direktno u IPZP, ili 
putem poste, u rokovima iz Clana 7. ovog 
Pravilnika. 

3. IPZP Ge smatrati da je Zalbar alba na odluku 
podneta danom prijema u kancelariji IPZP-a, a 
ako je poslata poStom, mora imati petat i 

poStanski Zig poste 1z koje je uputena. 

4. Zalbalzalba na odluku birafa van Kosova 
koja se odnosi na obavestenje CIK-a, da nije 
uvrSten u spisak birala, moZe se podneti u 
IPZP, putem elektronske poSte u roku od 24 
Casa od dana obavesStenja, na e-mail adresu: 
(info(apzap-ks.org). 

5. U slufajevima kada Zalba nije kompletna u 
skladu sa fGlanom 6. ovog pravilnika, 
odgovorni sluzbenik IPZP-a, obavestava 
podnosioca Zalbe i trazi od istog da dopuni 
Zalbu relevantnom dokumentacijom, u roku 

koji 6e odrediti IPZP. 

6. U slufaju da stranka ne postupi po 
uputstvima datim od strane IPZP-a, kao iz 
stava 5. ovog Clana, Zalba se odbija kao 
neuredna.   
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Neni 9 

Regjistrimi i lëndës në mënyrë fizike dhe 

elektronike 

1. Pranimi i shkresave në formë fizike bëhet 
nga zyrtari i pranimit i cili vulosë me vulën 

katrore pranuese të PZAP-it, dhe e njëjta 
regjistrohet në librin e protokollit, ku 
shënohet saktë data, ora, minutat e pranimit 

dhe numri i shtojcavelshkresave përcjellëse 
të bashkangjitura në ankesëfapel. Pas 
pranimit të ankesëslapelit, palës i jepet një 
kopje si dëshmi me numrin e rastit të 

protokolluar. 

2. Ankesalapeli i pranuar përmes postës 
elektronike nga votuesit jashtë Kosovës, që i 
plotëson kushtet sipas nenit 6 të kësaj 
rregullore, regjistrohen në librin e protokollit 

të PZAFP-it. 

3. Ankesalapeli, si dhe të gjitha shkresat tjera 

të pranuara në PZAP, në mënyrë fizike dhe 
elektronike regjistrohen edhe në arkivin 

elektronike. 

4. Pas pranimit të ankesëslapelit, zyrtari i 

pranimit e përcjell lëndën në Departamentin 
Ligjor, ku ndarja e lëndëve bëhet sipas 
renditjes së numrave me radhë tek zyrtarët e 

lartë ligjor. 

5. Pas procedurave të regjistrimit të lëndës në 

mënyrë fizike dhe elektronike, formohet   

Article 9 

Physical and electronic registration of 
cases 

1. The receipt of the documents in a physical 
form is done by the Reception Officer vyho 
stamps the document vvith the ECAP”s square 
receipt seal, and logs them in the protocol 
book, vyhere the date, time, minutes of the 

receipt and the number of 
appendicesisupporting documents enclosed to 
the complaintfappeal are accurately noted. 
After the receipt of the complaintappeal, the 

party is given a copy vvith the protocoled case 
number as evidence. 
2. Complaintslappeals received via e-mail 
from out of Kosovo voters, vyhich meet the 

requirements from Article 6 of this 
Regulation, are registered in the ECAP 
protocol book. 

3. Complaintslappeals, as vvell as all other 

documents received by ECAP, are physically 
and electronically also registered in the 

electronic archive. 

4, After receiving the complaintlappeal, the 
Reception Officer forvvards the case to the 
Legal Department, vvhere the allocation of 
cases to senior legal officers is done according 
to the sequence of ordinal numbers. 

5. After the procedures of physical and 
electronic registration of the case, the   

Clan 9 
Fizitka i elektronska registracija kursa 

predmeta 

1. Prijem dokumenata u fizitkom obliku vr$i 
prijemni sluzbenik koji overava kvadratnim 

prijemnim petatom IPZP-a, iste evidentira u 
knjizi protokola, ede se tatno upisuje datum i 
vreme prijema, kao i broj prilogalspisa pratecih 
dokumenta prilozenih uz Zalbufzalbu na 
odluku. Nakon prihvatanja Zalbezalbe na 
odluku, stranci se kao dokaz daje kopija sa 
registrovanim brojem predmeta. 

2. Zalbelzalbe na odluku primljene putem 
elektronske poste od birata van Kosova, koji 
ispunjavaju uslove iz Clana 6. ovog Pravilnika, 
upisuju se u knjigu protokola IPZP-a. 

3. Zalbelzalbe na odluku, kao i svi ostali 

dokumenti primljeni u IPZP, fizitki i 
elektronski se evidentiraju u elektronskoj 
arhivi. 

4. Nakon prijema Zalbelzalbe na odluku, 
sluzbenik za prijem prosleduje predmet 
Pravnom odeljenju, gde se vrSi podela 
predmeta viSim pravnim sluzbenicima prema 

redosledu. 

5. Nakon sprovedenih postupaka fizitkog i 

elektronskog evidentiranja predmeta, formira 
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dosja e caktuar me përmbledhjen e të gjitha 
shkresave dhe e njëjta arkivohet në arkivin e 

PZAP-it. 

Neni 10 
Administrimi i lëndëve përmes Sistemit 

të Menaxhimit të Ankesave dhe 
Apeleve - SMAA 

1. Ankesalapeli dhe shkresat tjera të lëndës, 
të cilat janë pranuar në PZAP, sipas nenit 9 
të kësaj rregullore, regjistrohen edhe në 
SMAA, në bazë të numrit unik të protokollit, 
nga zyrtari përgjegjës për futjen e të dhënave. 

2. Zyrtari përgjegjës për futjen e të dhënave 
përditëson informatat në sistem për të gjitha 

ankesatlapelet e pranuara në PZAP. 

3. Pala e interesuar mund të informohet 
përmes SMAA-së, në lidhje me statusin e 

rastit të tij. 

4. Sistemi i Menaxhimit të Ankesave dhe 
ApelevelSMAA, administrohet nga zyrtari 
përgjegjës i TI-së, i cili autorizohet nga 

Kryesuesi i Sekretariatit të PZAP-it.   

designated case file is formed including all 

documents and is archived in the ECAP 

archive. 

Article 10 
Administration of cases through the 

Complaints and Appeals 
Management System (CAMS) 

1. Complaintshappeals and other case-related 
documents, vyhich have been received by 
ECAP under Article 9 of this Regulation, are 
also registered in the CAMS by the official 
responsible for data entry, based on the unique 

protocol number. 
2. The officer responsible for data entry 
updates the information in the system for all 

complaintshappeals received by the ECAP. 

3. The interested party can be informed 
through CAMS, regarding the status of its 

case. 

4. The Complaints and Appeals Management 
SystemiCAMS is administered by the 

responsible IT Officer, vyho is authorized by 

the Head of the ECAP Secretariat.   

se namenski dosije sa saZetkom svih 

dokumenata i isti se arhivira u arhivi IPZP-a. 

Clan 10 
Upravljanje predmetima preko Sistema 

upravljanja Zalbama —- SMAA 

1. Zalbefzalbe na odluku, i ostali predmetni 
spisi, koji su primljeni u IPZP, u skladu sa 
flanom 9. ovog pravilnika, takode se registruje 
u SMAA, na osnovu jedinstvenog broja 
protokola, od strane sluzbenog lica nadleznog 

za unos podataka. 
2. Sluzbenik odgovoran za unos podataka 
aZurira informacije u sistemu za sve 
zalbelzalbe na odluku primljene u IPZP. 

3. Zainteresovana strana se moZe informisati 
preko SMAA 0 statusu njegovog predmeta. 

4. Sistemom upravljanja Zalbama SMAA 

upravlja odgovormi IT sluZbenik, koga 
ovla$tuje predsedavajuti Sekretarijata IPZP-a. 
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KAPITULLI IV 

PROCEDURA PËR SHQYRTIMIN E 

ANKESAVE DHE APELEVE 

Neni 11 
Shqyrtimi i ankesavefapeleve 

1. Pas pranimit dhe regjistrimit të lëndës në 

mënyrë fizike dhe elektronike, lënda 
dorëzohet tek zyrtarët përgjegjës sipas 

numrit rendor. 

2. Ankesalapeli që nuk i plotëson kriteret e 
parapara sipas nenit 6 të kësaj rregullore, i 
kthehet palës ankuese në përmirësim dhe 
plotësim në afat të caktuar nga paneli, por jo 
me gjatë se njëzetekatër (24) orë. 
Ankesalapeli do të konsiderohet e tërhequr 

nëse nuk i kthehet përgjigje PZAP-it, brenda 
afatit të caktuar, e në qoftë se i kthehet e pa 
korrigjuar, gjegjësisht pa u plotësuar, 

ankesalapeli do të hidhet poshtë me vendim. 

3. Zyrtari i lartë ligjor përgjegjës për rastin 
në konsultim me panelin, i dërgon kryesit të 
supozuar njoftimin për përgjigje në 
ankesëlapel së bashku me kopjen e 
ankesëslapelit, në afat të caktuar nga paneli, 
por jo me gjatë se njëzetekatër (24) orë. Në 

rast se kryesi i supozuar përgjigjen në 

ankeselapel nuk e dorëzon brenda afatit të 
caktuar në PZAP, pa të njëjtën do të 

procedojë çështjen.   

CHAPTER IV 

PROCEDURE FOR REVIEVV OF 

COMPLAINTS AND APPEALS 

Article 11 

Revievy of complaintshappeals 

1. After receiving and registering the case in 
physical and electronic manner, the case shall 
be submitted to the responsible officials 

according to the ordinal number. 

2. The complaintappeal that does not meet the 
requirements set forth in Article 6 of the 
present Regulation shall be retumed to the 
complaining party for correction and 
completion vvithin a period determined by the 
Panel, but not longer than tyventy-four (24) 
hours. The complaintappeal shall be 
considered vvithdramn if no response is 

returned to the ECAP vvithin the set deadline, 
and ifit is returned uncorrected, respectively 
uncompleted, the complaintappeal shall be 

rejected by a decision. 
3. The Senior Legal Officer responsible for the 
case, in consultation vvith the Panel, shall send 

the alleged offender a notice for response to 
the complaintlappeal together vvith a copy of 
the complaintlappeal, vvithin a deadline set by 

the Panel, but not longer than tvventy-four (24) 
hours. If the alleged offender does not submit 

an ansvver to the complaintrappeal vvithin the 
deadline set by the ECAP, the case shall be 

processed vvithout it.   

POGLAVLJE IV 

POSTUPAK RAZMATRANJA ZALBII 
ZALBI NA ODLUKU 

Clan 11 
Razmatranje Zalbifzalbi na odluku 

1. Nakon prijema i registracije predmeta na 
fizifki 1 elektronski natfin, predmet se predaje 
odgovornim sluzbenicima prema redoslednom 

broju. 

2. Zalbajzalba na odluku koja ne ispunjava 
kriterijume iz Clana 6. ovog pravilnika vrata se 
podnosiocu Zalbe na ispravku i dopunu u roku 
koji odredi panel, ali ne duze od dvadeset 1 
Getiri (24) Casa. Zalbazalba na odluku de se 
smatrati povufenom ako u zadatom roku ne 

bude vrafen odgovor IPZP-u, a ako bude 
vratena neispravljena, odnosno bez 
kompletiranja, Zalbefzalba na odluku te se 

reSenjem odbaciti. 

3. ViSi pravni sluzbenik odgovoran za slufaj, u 

konsultaciji sa panelom, Salje navodnom 
pofiniocu obavestenje 0 odgovoru na 
zalbujzalbu na odluku zajedno sa kopijom 
zalbelzalbe na odluku, u roku koji odredi 
panel, ali ne duze od dvadeset i Cetiri (24) sata. 

U slufaju da navodni pofinilac ne dostavi 
odgovor na zZalbujfzalbu na odluku u 
odredenom roku u IPZP, predmet te se 

procesuirati bez odgovora. 
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4. Pala e cila është njoftuar nga PZAP-i, se 
është bërë ankesë ndaj saj, e njëjta mund të 
ndërmarr masa përmirësuese brenda afatit të 

caktuar nga PZAP-i, por jo me gjatë se 
njëzetekatër (24) orë, nga pranimi 1 urdhrit 

për përmirësim. 

5. Përgjigja me shkrim duhet të jetë e 
nënshkruar nga pala ose përfaqësuesi 1 
autorizuar, dhe duhet të përmbajë informatat 

vijuese: 

5.1. emrin, adresën dhe informatat për 
kontaktim të palës ndaj së cilës është 
parashtruar ankesalapeli, 

5.2. mbrojtjen kundër shkeljes së 
pretenduar me ankesëfapel, dhe 
pretendimet mbrojtëse kundrejt 
shkeljes së supozuar, nuk përbëjnë 

shkelje të re: 

5.3. argumentimin nga pala ndaj së 
cilës është parashtruar ankesalapeli 
lidhur me vërtetësinë e përgjigjes. 

6. Në rastet kur kjo është e mundur, në 
përgjigje duhet të paraqiten: 

6.1. dëshmitë lidhur me 
ndërmarrjen e masës përmirësuese për 
evitimin e shkeljes së pretenduar në 

ankesë:   

4, The party that has been notified by the 
ECAP that a complaint has been filed against 
it, can undertake remedial measures vvithin the 

deadline set by the ECAP, but not longer than 
tyventy-four (24) hours from the receipt of the 

order for correction. 

5. The vrritten response shall be signed by the 

party or its authorized representative, and shall 
contain the follovving information: 

5.1. the name, address and contact 

information of the party against vyhom the 

complaintrappeal has been submitted, 

5.2. the defense against the violation 
alleged in the complaintappeal, and 
defense allegations against the alleged 

violation, vyhich shall not constitute a nevy 

violation, 

5.3. the arguments of the party against 
vvyhom the complaintrappeal is submitted 
regarding the truthfulness of the response. 

6. YVhenever possible, the response should 

contain: 

6.1. the evidence related to the undertaking 
of the remedial measure to avoid the 
violation alleged in the complaint,   

4. Stranka koja je od IPZP-a obaveStena da je 
protiv nje uloZena Zalba, ista moZe preduzeti 
popravne mere u roku utvrdenom od strane 
IPZP-a, ali ne duze od dvadeset i Cetiri (24) 
sata od dana prijema naloga za sanaciju 

povrede. 

5. Pisani odgovor mora biti potpisan od strane 

stranke ili ovlaSfenog predstavnika 1 mora 
sadrZati sledete podatke: 

5.1. ime, adresu i kontakt informacije 
stranke protiv koje se podnosi Zalbajzalba 

na odluku: 

5.2. odbranu protiv navodne povrede u 
zalbizalbi na odluku, i odbrambene 

tvrdnje protiv navodne povrede ne 
predstavljaju novu povredu, 

5.3. obrazloZenje stranke protiv koje je 
podneta Zalbajzalba na odluku u pogledu 
istinitosti odgovora. 

6. U slufajevima kada je to mogute, odgovor 
mora da sadrzi: 

6.1. dokaze u vezi sa preduzimanjem 
popravnih mera za izbegavanje navodne 

povrede u Zalbi, 
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6.2. hollësitë rreth çfarëdo dëshmie 
dhe kopjet e cilit do dokumentacion 

relevante: 

6.3. emrin, adresën dhe informacionet 
për kontaktim të cilit do dëshmitar, dhe 

6.4. çdo informacion 
rëndësishëm. 

tjetër të 

7. Deri në marrjen e vendimit lidhur me 
ankesënJapelin e parashtruar, pala ose 
përfaqësuesi ligjor mund të paraqes kërkesë 
për tërheqjen e saj, mirëpo është i obliguar të 
bëjë arsyetimin në formën e shkruar. 

8. PZAP-i, përjashtimisht në rastin e cenimit 
të interesit të përgjithshëm nuk do të merr në 
konsideratë tërheqjen e ankesëslapelit nga 

parashtruesi 1 saj. 

9. Pas pranimit të përgjigjes në ankesëlapel, 
zyrtari përgjegjës kompleton lëndën për 

mbajtjen e seancës së panelit. 

10. Panelit ju ofrohet mbështetje 
profesionale lidhur me shqyrtimin e 
ankesëslapelit, nga zyrtarët e departamentit 

ligjor dhe stafi tjetër 1 sekretariatit.   

6.2. details of any evidence and copies of 
any relevant documents, 

6.3. the name, address and contact 

information of any vvitness, and 

6.4.any other relevant information. 

7. Until the decision regarding the submitted 
complaintrappeal is taken, the party or its legal 
representative may submit a request for its 
vvithdravval but is obliged to provide a vyritten 
justification. 

8. Exceptionally, the ECAP shall not consider 
the vvithdravval of the complaintlappeal by its 
applicant in case of infringement of the general 

public interest. 

9, After receiving the response to the 
complaintlappeal, the responsible official 
completes the case file to be presented to the 

Panel session. 
10. The legal department officials and other 
Secretariat staff shall provide to the Panel 

professional support for the revievv of the 

complaintappeal.   

6.2. detalje svih dokaza 1 kopije bilo koje 
relevantne dokumentacije: 

6.3. ime, adresu i kontakt informacije bilo 
kog svedoka: i 

6.4. sve druge relevantne informacije. 

7. Do donoSenja odluke o podnetoj Zalbizalbi 
na odluku, stranka ili zakonski zastupnik moze 
podneti zahtev za njeno povlatenje, ali je 
duzan da zahtev obrazlozZi u pisanoj formi. 

8. IPZP izuzev u sluëaju povrede opsteg 
interesa, mete razmatrati povlatenje 
Zzalbejzalbe na odluku od strane njenog 

podnosioca. 

9. Nakon prijema odgovora na Zalbujzalbu na 
odiuku, nadlezni sluzbenik kompletira 

predmet za odrZavanje sednice panela. 

10. Panelu se nudi strufna podrSka u vezi sa 
razmatranjem ZalbejZalbe na odluku, od strane 
sluzbenika pravnog odeljenja i drugog osoblja 

sekretarijata. 
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Neni 12 
Vendimmarrja për ankesat dhe apelet 

1. Për ankesat në lidhje me fushatën 

zgjedhore, ditën e votimit, administrimin e 

numërimit në Qendrën e Numërimit dhe të 
Rezultateve, si dhe për apelimet zgjedhore, 
vendoset jo më vonë se shtatëdhjetedy (72) 
orë nga momenti i pranimit të ankesëslapelit 

në PZAP. 

2. Me qëllim të lehtësimit të shqyrtimit të 

ankesavelapeleve, paneli mund të bëjë 
bashkimin e tyre, nëse subjekti ose objekti i 

ankesavelapeleve është i njëjte ose 
përmbajnë në vete çështje të ngjashme, dhe 
se ato të trajtohen me një vendim. 

3. Ankesatlapelet të cilat janë të palejuara, të 
pasafatshme ose të parregullta, PZAP, 1 

hudhë poshtë me vendim. 

4. Me rastin e vendosjes lidhur me 

ankesatlapelet, paneli refuzon ose aprovon të 
njëjtat në përputhje me dispozitat ligjore dhe 

me rregullat zgjedhore në fuqi. 

5. Paneli para se të vendos lidhur me 
ankesënJapelin, mund të kryej hetim nëse e 
konsideron të nevojshme dhe të arsyeshme. 

6. Paneli gjatë vendosjes për një 
ankesë) apel, mund të mbajë seancë dëgjimore 

në rast se konsideron si të nevojshme.     

Article 12 
Decision-making for complaints 

and appeals 

1. Complaints related to the election campaign, 
voting day, counting administration at the 

Count and Results Center, as vvell as election 

appeals, shall be decided upon no later than 
seventy-tyvo (72) hours from the moment of 
receipt of the complaintjappeal by the ECAP. 

2. In order to facilitate the reviev of 

complaintshappeals, the Panel may merge them 
if the subject or object of the 
complaintslappeals is the same or contains 

similar issues, and that they can be addressed 
vvith a single decision. 

3. The ECAP shall dismiss complaintshappeals 
that are impermissible, belated or irregular, 

through a decision. 

4. YVhen deciding on complaintshappeals, the 
Panel shall reject or approve them in 
accordance vvith the legal provisions and 

election rules in force. 

5. Before deciding on the complaintappeal, 
the Panel may investigate if it deems it 

necessary and reasonable. 

6. The Panel, vyhen deciding on a 
complaintfappeal, may hold a hearing session 
if it deems necessary. The hearing session is   

Clan 12 
ReSavanje po Zalbama i Zalbama na odluke 

1. O Zalbama u vezi sa izbornom kampanjom, 
danom glasanja, administracijom 

prebrojavanja u Centru za prebrojavanje 1 
rezultate, kao 1 izbormim Zalbama na odluke, 

odluduje se najkasnije sedamdeset 1 dva (72) 
sata od prijema Zalbefzalbe na odluku u IPZP. 

2. Da bi se olaksalo razmatranje Zalbifzalbi na 

odluke, panel mote Zalbe da spoji, ako je 
predmet ili objekat ZalbifZalbi na odluke isti ili 

sadrzi slifna pitanja, 1 da se one tretiraju u 
jednoj odluci. 

3. Nedopustene Zalbelzalbe 
neblagovremene ili 
reSenjem odbacuje. 

na odluke, 

neredovne, IPZP ih 

4. Prilikom odlufivanja po Zalbamajzalbama, 

vece ih odbija ili usvaja u skladu sa zakonskim 
odredbama i izbornim pravilima na snazi. 

5. Pre odlufivanja o Zalbiëalbi na odluku, 
panel moze sprovesti istragu ako smatra da je 
to potrebno i opravdano. 

6. Panel, prilikom odlufivanja o Zalbizalbi na 
odluku, moze odrzZati rofiSte ako smatra da je 
to potrebno. RofisSte je otvoreno za javnost, 
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Seanca dëgjimore është e hapur për publikun, 

me përjashtim të rasteve kur paneli konstaton 
se mbajtja e seancës së mbyllur është në 
interes të ruajtjes së rendit publik dhe të 
sigurisë së cilësdo prej palëve të përfshira në 

procedurë. 

7. Gjatë mbajtjes së seancës dëgjimore, 

paneli mund: 

7.1. të kërkojë nga çdo person që të vijë 
dhe t'i paraqesë dëshmitë që kanë të bëjnë 

me rastin: 

7.2. t'ua mundësojë dëshmitarëve të japin 
dëshmi nën betim apo në ndonjë mënyrë 

tjetër, 

7.3. të kërkojë dhe të pranojë dëshmi 
relevante, të cilat paneli i konsideron si të 

duhura: 

7.4. të paralajmërojë personat që janë të 

pranishëm të ruajnë konfidencialitetin e 
seancës nga e cila është përjashtuar 

publiku. 

8. Me rastin e caktimit të sanksioneve apo të 
gjobave, paneli siguron që sanksioni të jetë 

në proporcion me shkeljen e bërë. 

9, Paneli me vendimin e tij e urdhëron 

KQZ-në, që të rishqyrtojë vendimin e vet dhe 
të marrë masa përmirësuese, apo që paneli të     

open to the public, except vvhen the Panel finds 
that holding a closed session is in the interest 
of maintaining public order and the safety for 
any of the parties involved in the procedure. 

7. During the hearing, the Panel may: 

7.1. require any person to attend and 
produce evidence relating to the case: 

7.2. make it possible for vvitnesses to 
testify under oath or in any other vvay, 

7.3. request and accept relevant evidence, 
vyhich the Panel considers appropriate: 

7.4. vvarn the persons vvho are present to 
maintain the confidentiality of the session 
from vvhich the public is excluded. 

8. YVhen imposing sanctions or fines, the Panel 
ensurëes that the sanction is proportionate to the 

violation committed. 

9. By a decision, the Panel orders the CEC to 
reconsider its decision and take remedial 

measures, or the Panel amends a CEC decision   

osim u slufajevima kada panel utvrdi da je 
odrzavanje zatvorenog rofista u interesu 
odrzavanja javnog reda i bezbednosti bilo koje 

od stranaka u postupku. 

7. Tokom rofista, panel moze: 

7.1. zahtevati od bilo kog lica da dode 1 
iznese dokaze u vezi sa slufajem, 

7.2. da omoguti svedocima da svedote pod 
zakletvom ili na bilo koji drugi natin, 

7.3. da zahteva 1 prihvati relevantne 
dokaze, za koje panel smatra 
odgovarajudim, 

7.4. da upozori lica koja su prisutna da 
Guvaju poverljivost sednice sa koje je 

javnost iskljutena. 

8. Prilikom izricanja sankcija ili novtanih 
kazni, panel se trudi da je sankcija srazmerna 

ufinjenom prekrsaju. 

9. Panel svojom odlukom nalaze CIK-u da 
preispita svoju odluku i preduzme korektivne 
mere, ili da panel promeni odluku CIK-a i sam 
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ndryshon vendimin e KQZ-së dhe të vendos 

vet për çështjen e objektit lëndor. 

10. Në rast se PZAP-i, konstaton se ka 

ndodhur shkelje e LZP-së dhe rregullave 
zgjedhore para certifikimit të rezultateve 
zgjedhore është në kompetencë të PZAP-it, 

që në raste të jashtëzakonshme: 

10.1. të urdhëroj KZQ-në, që të rinumëroj 
fletëvotimet në një vendvotim apo qendër 

votimi, 

10.2. të anuloj rezultatet në 
vendvotim apo qendër të votimit, dhe 

një 

10.3. të urdhëroj KQZ-në, ti përsëris 
votimin në një vendvotim apo qendër 

votimi, nëse konsideron që ka 

ndikim në rezultatet finale. 

ll. Mund të apelohet vendimi PZAF-it, 
sikurse që PZAP-i, mund të rishikoj dhe 
korrigjoj cilindo nga vendimet e marra. 
Rishikimi ose korrigjimi i vendimit mund të 
bëhet ex efficio ose me kërkesë të palës. 

12. Pala ndaj vendimit të PZAP-it, mund të 
paraqes ankesë në Gjykatën Supreme të 

Kosovës brenda 24 orëve nga momenti 1 
pranimit të vendimit të PZAP-it, në rast se 
gjoba është me e lartë se 5, 000 euro ose ne 

rast se çështja prek ndonjë të drejtë 

themelore.   

and decides itself on the subject matter. 

10. If the ECAP finds that there has been a 

violation of the LGË and the election rules, 

before the certification of the election results, 
it is in the competence of the ECAP that in 

exceptional cases: 

10.1. to order the CEC to recount the 

ballots in a polling station or polling 

center, 

10.2 to annul the results in a polling 
station or polling center, and 

10.3. to order the CEC to repeat the vote 
in a polling station or polling center, ifit 

considers that it has an impact on the final 

results. 

11. The ECAP decisions are appealable, as 
vvell as the ECAP can revievy and correct any 
of the decisions it has made. A revievv or 
correction of the decision can be done ex 
efficio or at the request of the party. 

12. A party can submit an appeal against the 
ECAP decision to the Supreme Court of 

Kosovo vvithin 24 hours from the moment of 
receipt of the ECAP decision, if the fine is 

higher than 5,000 Euros or if the case affects 

any fundamental right.   

odluti o predmetnom pitanju. 

10.U slufaju da IPZP utvrdi da je doSlo do 
povrede ZOI-a i izbornih pravila, pre potvrde 

izbornih rezultata, u nadleZnosti je IPZP-a da 
u izuzetnim slufajevima: 

10.1. da naredi CIK-u da ponovo prebroji 
glasatke listite na birafkom centru ili 

biraëkom mestu: 

10.2. ponistiti rezultate na biratkom centru 
ili biraëkom mestu: 1 

10.3. da naredi CIK-u da ponovi glasanje na 

biraëkom centru ili biratikom mestu, ako 

smatra da to utite na konaëne rezultate. 

11. Na odluku IPZP-a mote se uloZiti Zalba, 
kao Sto IPZP moze preispitati i ispraviti bilo 
koju od donesenih odluka. Preispitivanje ili 
ispravka odluke moze se izvrSiti po sluzbenoj 
duznosti ili na zahtev stranke. 

12. Protiv odluke IPZP-a stranka mote podneti 
Zalbu Vrhovnom sudu Kosova u roku od 24 

Gasa od momenta prijema odluke IPZP-a, u 
slutaju da je novlana kazna veta od 5.000 
evra ili ako slufaj utite na bilo koje osnovno 

pravo. 
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13. Vendimet e PZAP-it, lidhur me 

ankesatapelet duhet të përpilohen me 
shkrim, të përmbajnë dispozitiv të qartë, 

arsyetim për gjendjen faktike të vërtetuar, 
dispozita përkatëse për aplikimin e të drejtës 

procedurale dhe materiale dhe këshillën 
juridike, nënshkruhen dhe vulosen, në pajtim 

me Ligjin. 

14. PZAP-i, ofron bazën ligjore dhe faktike 
për vendimet e tij me shkrim. PZAP-i, u 
ofron kopjet e vendimeve të tij me shkrim, 
palëve të përfshira, brenda afatit prej 

shtatëdhjetedy (72) orëve, nga momenti 1 
lëshimit të vendimit, në rast se ai ndikon në 

certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve. Për 
vendimet tjera PZAP-i, ofron kopjet e 
vendimeve të tij me shkrim palëve të 

përfshira në çështje, brenda pesë (5) ditëve 

kalendarike. 

15. Vendimet e PZAP-it, janë të detyrueshme 
për tu zbatuar nga KQZ-ja, dhe të gjithë 

personat fizik dhe juridik që janë palë në 
procedurë, përveç në rast se apeli i lejuar 
parashtrohet brenda kohës së paraparë dhe 
Gjykata Supreme e Kosovës, vendos 

ndryshe. 

16. Ne rastet e mos zbatimit të vendimeve 

apo dështimit për të paguar dënimin apo për 
t'ju bindur një urdhërese të PZAP-it, brenda 
një periudhe kohore të saktësuar në vendimin 
e PZAP-it, është një shkelje tjetër e këtij ligji 
që mund të sanksionohet me dënim shtesë   

13. The decisions of the ECAP related to 
complaintshappeals shall be drafted in vvriting, 

they shall contain a clear enacting clause, 
reasoning for the established factual situation, 
relevant provisions for the application of 

procedural and substantive lav and legal 

remedy, signed and sealed, in accordance vvith 

the lavy. 

14. The ECAP shall provide the legal and 
factual basis for its decision in vyriting. The 
ECAP shall provide copies of its vyritten 
decisions to the parties involved in the matter 
vvithin seventy-tyvo (72) hours of the issuance 

of the decision, ifit affects the certification of 

the election results. For other decisions, the 

ECAP shall provide copies of its vyritten 
decisions to the parties involved vvithin five (5) 

calendar days. 

15. The decisions of the ECAP are binding to 
be implemented by the CEC, and all natural 

and legal persons vyho are parties in the 
procedure, except in case yyhen a permitted 
appeal is filed vvithin the stipulated time and 
the Supreme Court of Kosovo decides 

othervvise. 

16. Failure to implement an ECAP decision or 

to pay a fine or to comply vvith an order of the 
ECAP vvithin the time period specified in a 
decision of the ECAP shall constitute another 
violation of this lavy that may be sanctioned 

additionally by the ECAP.   

13. Odluke IPZP-a, koje se odnose na 
Zzalbejzalbe na odluke, moraju biti sastavljene 
u pisanoj formi, sadrZavati jasan dispozitiv, 
obrazlozenje za dokazano Ginjenitno stanje, 

relevantne odredbe za primenu procesnog 1 
materijalnog prava i pravne savete, potpisane i 

zapetatene, u skladu sa zakonom. 

14. IPZP pruza pravnu i finjeniënu osnovu za 
svoje pismene odluke. IPZP nudi kopije svojih 
pismenih odluka ukljutenim strankama, u roku 
od sedamdeset dva (72) sata od trenutka 
donoSenja odluke, u slulaju da utite na 
potvrdivanje izbornih rezultata. Za ostale 

odluke, IPZP dostavlja kopije svojih odluka u 
pisanoj formi stranama ukljulenim u predmet, 
u roku od pet (5) kalendarskih dana. 

15.Odluke IPZP-a obavezujute su za 
sprovodenje od strane CIK-a, i sva fizitka i 

pravna lica koja su stranke u postupku, osim u 
slutaju da je dozvoljena Zalba podneta u 
predvidenom roku u Vrhovni sud Kosova, i 
ako se odluti drugatije. 

16. U slufajevima nesprovodenja odluka ili 
neplacanja kazne ili izvrfenja naredbe IPZP-a, 
u roku navedenom u odluci IPZP-a, to 

predstavlja jo$ jednu povredu ovog zakona 
koja se moze sankcionisati dodatnom kaznom 

od strane IPZP-a. 
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nga PZAP-i. 

17. Vendimet e PZAP-it, do të publikohen në 
pajtim me Ligjin Nr. 027L-37 për përdorimin 
e gjuhëve, si dhe Ligjin Nr. 06)L-082 për 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Të gjitha 
vendimet do të jenë në dispozicion të 
publikut përmes ueb faqes së PZAP-it, si dhe 

në sistemin SMAA. 

KAPITULLI V 

PROCEDURA PËR ADMINISTRIMIN 
E HETIMEVE TË MATERIALIT 

ZGJEDHOR 

Neni 13 

Zhvillimi i Hetimeve të Materialit 

Zgjedhor 

1. Kur PZAP-i, pranon një ankesë që 
konsiderohet të jetë e rregullt dhe e lejuar, 
dhe kur një ankesë e tillë pretendohet se ka 
dyshime të bazuara, për parregullsi të 
përfshira në materialin zgjedhor PZAP-i, do 
të autorizoj një anëtar të panelit, si hetues 
kryesor dhe zyrtarë tjerë të nevojshëm nga 
Sekretariati i PZAP-it, të ngarkuar në 
çështjen konkrete që ti zhvillojnëlkryejnë 

hetimet. 

2. Ekipi hetues i autorizuar nga PZAP-i, 
është i obliguar që të formoj një dosje të 
lëndës duke detajuar të gjitha materialet   

17. The decisions of the ECAP shall be 
published in accordance vvith Lavv No. O2IL- 
37 on the Use of Languages, as vvell as Lavy 
No. 061L-082 on Personal Data Protection. All 

decisions shall be available to the public 
through the ECAP vvebsite, as vvell as in the 

CAMS system. 

CHAPTER V 

PROCEDURE FOR THE 

ADMINISTRATION OF ELECTION 
MATERIAL INVESTIGATIONS 

Article 13 

Conducting investigations of 
Election Material 

1. YVhen the ECAP receives a complaint that is 
considered to be regular and permissible, and 
vvhen such a complaint alleges to have vvell- 
founded suspicion about  irregularities 
included in the electoral material, the ECAP 

shall authorize a member of the Panel, as the 

main investigator and other officials needed 
from the ECAP Secretariat, in charge of the 
specific case to conduct the investigations. 

2. The investigative team authorized by the 
ECAP is obliged to create a case file detailing 

all the copied election materials and prepare an   

17. Odluke IPZP-a bite objavljene u skladu sa 
Zakonom br. 021L-37 0 upotrebi jezika, kao 1 
Zakonom br. 06JL-082 o zastiti lifnih 
podataka. Sve odluke bite dostupne javnosti 
putem sajta IPZP-a, kao i u sistemu SMAA. 

POGLAVLJE V 

POSTUPAK O UPRAVLJANJU 
ISTRAGOM IZBORNOG MATERIJALA 

Clan 13 
Razvijanje uvidaja o izbornom materijalu 

1. Kada IPZP primi Zalbu za koju se smatra da 

je uredna i dopustena, 1 kada se za takvu Zalbu 
tvrdi da postoji osnovana sumnja 0 
nepravilnostima u izbornom materijalu, IPZP 
Ce ovlastiti CGlana panela, kao glavnog 
istrazitelja 1 druge potrebne sluZbenike 
Sekretarijata IPZP-a, zaduzene za konkretan 
slufaj, za razvojlsprovodenje istrage. 

2. Istrazni tim ovlaSten od IPZP-a je duZan da 
safini spis predmeta sa detaljima o kopiranom 

izbormom materijalu i pripremi istrazni 
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zgjedhore të kopjuara dhe përgatit një raport 
hetues, duke siguruar një analizë të 

hollësishme të materialit zgjedhor dhe ja 
paraqet panelit për shqyrtim në seancë. 

3. Duke u bazuar në ankesat e paraqitura për 
shkeljet e supozuara në QNR, PZAP-i, mund 

t'i kryej këto hetime: 

3.1. hetimi i kutisë së votimit, 

3.2. hetimi i librit të votimit: 

3.3. hetimi i listës përfundimtare të 

votuesve (LPV-së): 

3.4. hetimin e listës së votuesve me 

kusht (LVK-së): 

3.5. hetimi i formularit përputhjes së të 
dhënave dhe rezultateve (FPR-ve): 

3.6. hetimi i formulari i rezultatit të 

kandidatit (FRK-ve): 

3.7. hetimi i fletëvotimeve të rregullta, 

3.8. hetimi i fletëvotimeve të personave 

me nevoja të veçanta (VPNV-ve): 

3.9. hetimi i zarfeve të fletëvotimeve të 

votuesve me kusht (ZFK-ve): 

3.10. hetimi i fletëvotimeve të votuesve 

përmes postës.   

investigative report, providing a detailed 
analysis of the election material, and present it 
to the Panel for revievy at the session. 

3. Based on the complaints submitted for the 
alleged violations in the CRC, the ECAP can 

conduct the follovving investigations: 

3.1. Investigation into the ballot box: 

3.2. Investigation into the poll book: 

3.3. Investigation into the final voters list 

(FVL), 

3.4.  nvestigation into the conditional 

voters list (CVL): 

3.5. nvestigation into the reconciliation 

and results form (RREF): 

3.6. Investigation into the candidate result 

form (CRE): 

3.7. Investigation into the regular ballots, 

3.8. Investigation into ballots of persons 

vvith special needs (SNV): 

3.9. Investigation into envelopes of 
conditional voters” ballots (CBE): 

10. Investigation into by mail voters” 

ballots.   

izvestaj, sa detaljnom analizom izbornog 
materijala, i dostavi ga panelu na razmatranje 
na sednici. 

3. Na osnovu Zalbi podnetih za navodna 
krëenja u CPR, IPZP mote da sprovede 

sledete istrage: 

3.1. ispitivanje glasatke kutije: 

3.2. ispitivanje glasatke knjige: 

3.3. ispitivanje konaënog biratkog spiska 

(KBS): 

3.4. ispitivanje spiska uslovnih birata 

(SUB): 

3.5. ispitivanje obrasca za uskladivanje 
podataka i rezultata (OUR): 

3.6.  lispitivanje obrasca rezultata 
kandidata (ORK): 

3.7. ispitivanje regularnih glasatkih 

listica: 

3.8. ispitivanje glasatkih listita osoba sa 
posebnim potrebama (GOPP): 

3.9. ispitivanje glasatkih koverti uslovnih 
birafa (KUB), 

3.10. ispitivanje glasatkih listifa putem 

poste. 
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4. PZAP-i, përmes kërkesës zyrtare në kopje 
fizike apo elektronike kërkon nga QNR — 

KQZ, që të sigurohet materiali zgjedhor, si në 
paragrafin 3 të këtij neni, si dhe të sigurojë 
hapësirat e nevojshme për ekipin hetues të 
autorizuar nga PZAP-i, për të kryer hetim të 
materialit zgjedhor për një vendvotim apo 

qendër të votimit. 

Neni 14 

Hetimi në Kutinë e Votimit 

1. Në rastin e këtij hetimi fillimisht 
verifikohen numrat e shiritave mbyllës të 
kutive të votimit, pastaj bëhet krahasimi 1 

numrave të shiritave të sigurisë, me të dhënat 
nga dokumentacionet përkatëse, verifikohen 
materialet tjera si FPR-ja, FRK-ja, LPV-ja, 
lista e votuesve me kusht, libri i votimit, dhe 

thasët e mbyllur të fletëvotimeve me kusht 

dhe atyre jashtë Kosovës. 

2. Për vendvotimin e caktuar për hetim hapen 
thasët e mbyllur dhe bëhet verifikimi i 
zarfeve të fletëvotimeve me kusht ZFK, 

fletëvotimet e votimeve për personat me 
nevoja të veçanta VPNV-ve, dhe fletëvotimet 

nga votuesit jashtë Kosovës. 

3. Kutitë e votimit të cilat janë vlerësuar nga 
zyrtarët e pranimit të QNR-së, si të 
parregullta dhe të cilat janë vendosur në 
pjesën e karantinës, mund ti nënshtrohen 
hetimit nga zyrtarët hetues të PZAP-it, si 

rezultat i ndonjë ankese.   

4. The ECAP, through an official request in 
physical or electronic copy, requests from the 

CRC - CEC, to provide the election material, 

as in paragraph 3 of this Article, as vvell as to 
provide the necessary premises for the 
investigative team authorized by the ECAP to 
investigate the election material of a polling 

station or polling center. 

Article 14 
Investigation into the Ballot Box 

1. In the case of this investigation, firstly the 
numbers of the seals of the ballot boxes are 
verified, then a comparison is made of the 

numbers of security seals vvith the data from 
the relevant documents, other materials such 

as the RRE, CRF, FVL, conditional voters list, 

the poll book, and sealed bags of conditional 
ballots and out-of-Kosovo ballots are verified. 

2. In the polling station designated for 

investigation, the closed bags are opened, and 
the conditional ballots envelopes (CBE), 
ballots for persons vvith special needs (SNV) 
and out of Kosovo voters” ballots are verified. 

3. Ballot boxes vyhich have been deemed by 
the intake officials at the CRC as irregular and 
vyhich have been placed in the quarantine area, 
may be subject to investigation by the 
investigating officers of the ECAP, as a result 

ofa complaint.   

4. IPZP, sluzbenim zahtevom u fizitkoj ili 
elektronskoj kopiji, trazi od CPR — CIK-a da 

obezbedi izborni materijal 1z stava 3. ovog 
Clana, kao 1 da obezbedi potrebne prostore za 
istrazni tim ovlaSten od IPZP-a, da sprovede 
istragu izbornog materijala za biraëko mesto ili 

biraëki centar. 

Clan 14 
Uvidaj glasatke kutije 

1. U slufaju ovog uvidaja, prvo se proveravaju 
brojevi traka za zatvaranje glasatkih kutija, 
zatim se uporeduju brojevi zastitnih traka sa 

podacima iz relevantne dokumentacije, 
proveravaju se drugi materijali kao Sto su 
OUR, ORK, KBS, spisak uslovnih birata, 

glasatka knjiga 1 zapetatene kese uslovnih 
glasafkih listita i onih van Kosova. 

2. Za biratko mesto odredeno za uvidaj 
otvaraju se zapetatene kese 1 overavaju 
koverte glasaltkih listifa sa stanjem KUG, 
glasatki listiti za lica sa posebnim potrebama 

i glasaëki listici glasata van Kosova. 

3. Glasatke kutije koje su sluzbenici za prijem 
u CPR-u ocenili kao nepravilne 1 koje su 
postavljene u zoni karantina, mogu biti 
predmet istrage od strane istraznih sluzbenika 

IPZP-a, kao rezultat neke od Zalbi. 
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4, Pas kryerjes së hetimeve nga Paneli, kutia 
e votimit mbyllet me shirita tjerë të sigurisë, 

ku numrat e shiritave regjistrohen në raportin 

e hetimit. 

Neni 15 

Hetimi në Librin e Votimit 

1. Hetimi i librit të votimit ka të bëjë me 
mbarëvajtjen e procesit zgjedhor gjatë ditës 

së zgjedhjeve në një vendvotim të caktuar. 

2. Përmes librit të votimit identifikohet 

identiteti dhe pjesëmarrja e anëtareve të 
KVV-ve dhe vëzhguesve të akredituar në një 

VV. 

Neni 16 

Hetimi i Listës Përfundimtare të Votuesve 

dhe Lista e Votuesve me Kusht 

1. Hetimi listës përfundimtare të votuesve 

dhe lista e votuesve me kusht, bëhet: 

1.1. duke krahasuar numrin e 
nënshkrimeve në listën përfundimtare të 
votuesve, me numrin e përgjithshëm të 
fletëvotimeve të rregullta të gjetura në 

kutinë e votimit: 

1.2. hetimi i nënshkrimeve lidhur me 

vërtetësinë e nënshkrimeve:   

4. Follovving the completion of investigations 
by the Panel, the ballot box is closed vvith other 

security seals, vyhere the numbers of the seals 

are recorded in the investigation report. 

Article 15 
Investigation into the Poll Book 

1. The investigation of the poll book is related 
to the running of the electoral process during 
the election day in a certain polling station. 

2. Through the poll book, the identity and 
participation of members of PSC and 
accredited observers in a PS is identified. 

Articie 16 

Investigation into the Final Voters 
List and the Conditional Voters List 

1. Investigation of the Final Voters List and 

the Conditional Voters List shall be done: 

1.1. by comparing the number of signatures 
on the final voter list vvith the total number 
of regular ballots found in the ballot box, 

1.2. investigation of signatures regarding 

the authenticity of signatures:   

4. Nakon sprovodenja uvidaja od strane 
panela, glasatka kutija se zatvara drugim 
sigurnosnim trakama, pri Cemu se brojevi traka 
upisuju u zapisnik o uvidaju. 

Clan 15 
Uvidaj u Kujigu glasanja 

1. Ispitivanje knjige glasanja odnosi se na 
odyijanje izbornog procesa tokom izbornog 
dana na odredenom birafkom mestu. 

2. Putem knjige glasanja identifikuje se 
identitet i uceSce Clanova BO-a i akreditovanih 

posmatrata na BM. 

Clan 16 
Uvidaj konaënog biraëkog spiska i spiska 

uslovnih birata 

1.Uvidaj konaënog birafkog spiska 1 spiska 
uslovnih biraëa vrSi se: 

1.1. uporedivanjem broja potpisa na 
konaënom biratkom spisku, sa ukupnim 

brojem regularnih glasaëkih listita koji se 
nalaze u glasatkoj kutiji: 

1.2. ispitivanje  potpisa u 
verodostojnosti potpisa, 

pogledu 
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1.3. hetohet numri i emrave në LVK, me 

numrin e zarfeve të gjetura në thesin e 

ZEK-ve. 

Neni 17 
Hetimi i Formularit të Përputhjes së 

Rezultateve (FPR) 

1. Këto të dhëna verifikohet duke i krahasuar 

fletëvotimet në atë vendvotim me të dhënat 

ekzistuese në FPR dhe FRK ose në LPV. 

2. Fletëvotime të paplotësuara konsiderohen 
fletëvotimet e zbrazëta të vendosura në 

kutinë e votimit. 

3. Bëhet kontrollimi dhe krahasimi 1 
fletëvotimeve të vlefshme, të papërdorura, të 
prishura, të paplotësuara dhe të pavlefshme 
me numrin e përgjithshëm të fletëvotimeve 

në atë vendvotim. 

4, Bëhet krahasimi i votave në FPR, të 

fituara nga secili subjekt politik dhe 
kandidatë të pavarur, duke i krahasuar me 
fletëvotimet e vlefshme të cilat gjenden në 

kuti të votimit. 

5. Evidentohet numri i shiritave që përdoren 
për mbylljen e kapakut të kutisë së votimit 
për çdo vendvotim, dhe numri i shiritit që 

përdoret për mbylljen vrimës së kutisë së 

votimit.   

1.3. the number of names in CVL is 
investigated, and compared vvith the number of 
envelopes found in the bag of CBE. 

Article 17 

Investigation into Reconciliation and 
Results Form (RRE) 

1. This data shall be verified by comparing the 

ballots in the polling station vvith the existing 
data in RRF and CRF or EVL. 

2. Unmarked ballots casted in the ballot box 

are considered as blank ballots. 

3. Valid, unused, spoiled, unmarked and 

invalid ballots shall be checked and compared 
vvith the total. number of ballots in that polling 

station. 

4. A comparison is be made of the votes in the 
RRF, vvon by each political entity and 

independent candidates, by comparing them 
vvith the valid ballots found in the ballot box. 

5. The number of seals used to seal the ballot 

box lid for each polling station, and the number 
of seals used to close the ballot box slot, are 

recorded.   

1.3. istrazuje se broj imena u SUB, sa 
brojem koverata pronadenih u vreci. 

Clan 17 
Istraga Obrasca za uskladivanje rezultata 

(OUR) 

1. Ovi podaci se proveravaju uporedivanjem 
glasafkih listifa na tom birafkom mestu sa 
postojetim podacima u OUR 1 ORK ili u KBS. 

2. Nepotpuni glasatki listiti smatraju se 
praznim glasatkim listifima ubafenim u 

glasafku kutiju. 

3. Vazeti, neiskorisSteni, oSteteni, nepotpuni 1 

nevazeci glasatki listiti se proveravaju i 
uporeduju sa ukupnim brojem glasatkih listica 
na tom birafkom mestu. 

4. Uporedenje glasova u OUR, koje su osvojili 
svaki polititki subjekt i nezavisni kandidati, 
vrSi se uporedivanjem sa vazectim glasatkim 

listifima koji se nalaze u glasatkoj kutiji. 

5.Upisuje se broj traka za zatvaranje poklopca 

glasatke kutije za svako biraëko mesto i broj 
traka za zatvaranje otvora na glasatkoj kutiji. 
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6. Identifikohet vërtetësia dhe pjesëmarrja e 
anëtareve të KVV-së, në atë vendvotim. 

7. Bëhet krahasimi dhe vërtetimi i të dhënave 

tjera të cilat janë të evidentuara në FPR. 

Neni 18 

Hetimi i Formularit të Rezultateve të 

Kandidatëve (FRK) 

1. Përmes këtij hetimi bëhet krahasimi 1 
votave të fituara të vlefshme të cilat gjenden 
në kutinë e votimit, me votat e kandidatëve 

brenda subjekteve të ndryshme politike si 

dhe të vetë subjektit politik, me votat e 
evidentuara dhe të shënuara në FRK. 

2. Identifikohet vërtetësia dhe pjesëmarrja e 

anëtareve të KVV-së, në atë vendvotim. 

3. Krahasimi bëhet duke u bazuar me të 

dhënat ekzistuese në FRK dhe kuti të votimit. 

Neni 19 

Hetimi i Fletëvotimeve 

1. Varësisht nga pretendimet ankimore, bëhet 

hetimi i fletëvotimeve të përgjithshme duke i 
klasifikuar Jfletëvotimet si në vijim: 
fletëvotime të paplotësuara, të pavlefshme, 
fletëvotime të vlefshme, fletëvotime të pa 

përdorura (të mbetura). 

2. Fletëvotimet e pavlefshme konsiderohen 

fletëvotimet, nëse:   

6. The veracity and participation of PSC 
members in that polling station is identified. 

7. The comparison and verification of other 

data vyhich are recorded in the RRF shall be 

conducted. 
Article 18 

Investigation into Candidate Results Form 

(CRF) 

1. Through this investigation, a comparison 
shall be made of the valid ballots found in the 

ballot box, vvith the votes of the candidates of 

various political entities as vvell as of the 

political entity itself, vvith the votes evidenced 

and recorded in the CRF. 

2. The veracity and participation of PSC 

members in that polling station is identified. 

3. The comparison shall be made based on 
existing data in CRF and ballot boxes. 

Article 19 
Investigation into ballots 

1. Depending on the complaint allegations, the 
general ballots are investigated by sorting the 
ballots as follovys: unmarked, invalid, valid, 

unused (leftover) ballots. 

2. Ballots are considered invalid, if:   

6. Utyrduje se autentitnost 1 utesce Clanova 
BO-a na tom birafkom mestu. 

7. VrSi se poredenje i provera ostalih podataka 

koji se evidentiraju u OUR. 

Clan 18 
Uvidaj Obrasca za rezultate kandidata 

(ORK) 

1. Ovim uvidajem se vrSi poredenje dobijenih 
vaZecih glasova koji se nalaze u glasatkoj 
kutiji, sa glasovima kandidata u okviru 
razlifitih polititkih subjekata, kao 1 samog 

polititkog subjekta, sa glasovima zabelezenim 

i evidentiranim u ORK. 

2. Identifikuje se autentiënost i uteSce Clanova 
BO-a na tom biraëfkom mestu. 

3. Poredenje se vrSi na osnovu postojetih 
podataka u ORK 1 glasatkim kutijama. 

Clan 19 
Uvidaj glasackih listica 

1. U zavisnosti od Zalbenih navoda, opsti 
glasacki listici se istraZuju tako Sto se glasatki 
listiti Kklasifikuju na sledeti nafin: 
nepopunjeni glasafki listici, nevazeci glasatki 

listici, vazeci glasatki listici, neiskorisceni 

(preostali) glasatki listici. 

2.Nevazetim se smatraju glasafki lNlistici, 

ukoliko: 
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2.1. në fletëvotim është shënuar me 

shumë se një subjekt politik, 

2.2. mënyra se si është shënuar, e bën 

qëllimin e votuesit të paqartë, 

2.3 fletëvotimet nuk janë vulosur me vulë 
zyrtare, në përjashtim të fletëvotimeve 
për votim përmes postës, ku nuk kërkohen 

të vulosen. 

3. Fletëvotim i vlefshëm konsiderohet ai i cili 
i plotëson kriteret e parapara me ligj dhe 

rregulla zgjedhore. 

4, Fletëvotime të pa përdorura (të mbetura) 
konsiderohen të gjitha fletëvotimet të 
mbetura nga numri i fletëvotimeve të cilat 

kanë qenë të parapara për votim. 

Neni 20 

Hetimi i Formularëve të Rezultateve të 

Dengut (FRD) 

1. Në këtë rast bëhet hetimi i Zarfeve të 
Fletëvotimeve me Kusht, Zarfeve të 
Fletëvotimeve të votimit të personave me 
nevoja të veçanta, dhe Zarfeve të 
Fletëvotimeve të votimit përmes postës, të 
cilat janë të parapara nga KQZ-ja. 

2. Në rast të paraqitjes së ndonjë parregullsie 
të gjatë numërimit të fletëvotimeve të votimit 
përmes postes, PZAP-i, bën hetimin e këtyre 

rasteve.   

2.1. more than one political entity is 
marked on the ballot: 

2.2. the vvay it is marked makes the voter's 

intention unclear, 

2.3. ballots are not stamped vvith an official 
stamp, vvith the exception of by mail 

ballots, vvhich are not required to be 

stamped. 

3. A ballot is considered valid if it fulfills the 
criteria provided by lavy and election rules. 

4. Unused (leftover) ballots are considered all 
leftover ballots from the number of ballots that 
vvere envisaged to be used for voting. 

Article 20 
Investigation into Batch Result 

Forms (BRE) 

1. In this case, subject to investigation shall be 
Conditional Ballot Envelopes, Special-Needs- 
Voting Ballot Envelopes and By-Mail-Voting 

Ballot Envelopes vyhich are provided for by the 

CEC. 

2. Vhere any irregularities during the counting 
of by-mail-vote ballots arise, ECAP shall 

initiate investigations accordingly.   

2.1. na glasatkom listitu je oznateno vise 

polititkih subjekata: 

2.2. natin na koji je obeleZen tini nameru 

birata nejasnom, 

2.3 glasatki listici nisu pefatirani, izuzev 
glasafkih listita za glasanje putem poste, 
gde nije potrebno da budu petatirani. 

3. Vazecim glasafkim listitem smatra se onaj 

listit koji ispunjava kriterijjume predvidene 
zakonom i izbornim pravilima. 

A. Neiskoristenim (preostalim) glasatkim 
listifima smatraju se svi preostali glasacki 
listici od broja listica koji su pripremljeni za 

glasanje. 

Clan 20 
Uvidaj Obrazaca za rezultate sveZnja 

(ORS) 

1. U ovom sluëaju, vrSi se uvidaj koverti 
 uslovnih glasafkih listica, koverti sa glasatkim 
listifima osoba sa posebnim potrebama i 
koverti glasalkih listita za glasanje putem 
poste, koje su predvidene od strane CIK-a. 

2. U slufaju bilo kakvih nepravilnosti prilikom 
prebrojavanja glasatkih listifa  pristiglih 
poStom, IPZP istrazuje takve slufajeve. 
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Neni 21 
Përgatitja e Raportit të Hetimit 

1. Pas secilit hetim të materialit zgjedhor, 
kryesuesi 1 ekipit hetimor përpilon 
procesverbalin dhe përgatit raportin hetues 

për të dhënë sqarime më të hollësishme rreth 

të gjeturave të materialit zgjedhor. 

2. Procesverbali dhe raporti hetues, së 
bashku me materialin zgjedhor të kopjuar, 1 
paraqitet panelit të PZAP-it, për shqyrtim të 

mëtutjeshëm. 

KAPITULLI VI 

GJOBAT DHE SANKSIONET 

Neni 22 
Kategorizimi i gjobave dhe shqiptimi i 

tyre 

1. Të gjitha subjektet politike, kandidatët, 
anëtarët e subjekteve dhe mbështetësit e tyre, 

detyrohen të zbatojnë Kodin e Mirësjelljes 
për Subjektet Politike Mbështetësit e tyre dhe 
Kandidatet, si dhe dispozitat tjera të LZP-së. 

2. PZAP-i, ka autoritet ligjor të marrë vendim 
dhe të shqiptojë sanksione për kompensim 
dhe përmirësim të shkeljes së dispozitave 
ligjore të LZP-së, dhe rregullave zgjedhore të 

KQZ-së.   

Article 21 
Drafting Investigation Reports 

1. The head of the investigation team shall, 

follovving each investigation into election 
materials, compile process records and draft an 
investigation report so as to provide more 
detailed explanations on the findings from the 
examination of the election materials. 
2. The process records and investigation 
report, together vyith copies of election 
materials concerned, shall be submitted to 

ECAP for further consideration. 

CHAPTER VI 
FINES AND SANCTIONS 

Article 22 

Classification and issuing of fines 

1. All political entities, candidates, members ofl 

entities and their supporters shall be bound by 
the Code of Conduct for Political Entities and 
their Supporters and Candidates and other LGE 

provisions. 

2. ECAP shall have jurisdiction to rule on and 
impose sanctions for compensation and remedy 

of violations of legal provisions provided for in 
the LGE, and the CEC election rules.   

Clan 21 
Priprema istraznog izvestaja 

1. Nakon svakog uvidaja izbornog materijala, 
rukovodilac istraznog tima safinjava zapisnik 
i salinjava istrazni izvestaj radi detaljnijeg 

objaSnjenja nalaza izbornog materijala. 

2. Zapisnik i istrazni izvestaj, zajedno sa 
kopiranim izbornim materijalom, dostavljaju 

se panelu IPZP-a na dalje razmatranje. 

, POGLAVLJE VI 
NOVCANE KAZNE I SANKCIJE 

Clan 22 
Kategorizacija novtanih kazni i njihovo 

izricanje 

1. Svi polititki subjekti, kandidati, Clanovi 

subjekata i njihovi simpatizeri, duZni su da 
primenjuju Kodeks ponasSanja polititkih 
subjekata, njihovih simpatizera 1 kandidata, 
kao i druge odredbe ZOI-a. 

2. IPZP ima zakonska ovlaStenja da donosi 
odluku 1 izrite sankcije za obestetenje 1 
sanaciju povreda zakonskih odredbi ZOI-a 1 

izbornih pravila CIK-a.   
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3. Në rast se PZAP-i, konstaton se ka 

ndodhur shkelje e dispozitave ligjore të LZP- 
së ose të rregullave të KQZ- së, mund të 
shqiptoje gjobë ndaj subjektit politik në 
vlerë deri në pesëdhjetëmijë euro (50,000.00) 
Euro, sipas nenit 120 paragrafi 1 pika c) i 

LZP-së. 

4. Çdo vendosje e një gjobe ose sanksioni 

tjetër nga PZAP-i, është pa paragjykim ndaj 
ndonjë sanksioni penal që mund të pasojë në 

të ardhmen. 

5. Gjatë shqiptimit të një gjobe ndaj një 
subjekti politik, për ndonjë shkelje të 
legjislacionit zgjedhor në Republikën e 

Kosovës, PZAP-i, merr parasysh kriteret në 
vijim që ndikojnë në lartësinë e gjobës, 

respektivisht rrethanat rënduese dhe 

lehtësuese: 

5.1. natyrën e shkeljes dhe ndikimit të 
mundshëm të saj në procesin zgjedhor, 

5.2. shkallën dhe peshën e shkeljes: 

5.3. nëse subjekti politik ka bërë shkelje 
të legjislacionit zgjedhor, në fuqi në këto 

zgjedhje apo në zgjedhjet e mëparshme në 

Kosovë: 

5.4.përsëritja e shkeljes se natyrës se 
njëjtë nga subjekti politik gjatë një procesi 
zgjedhor, nga PZAP-i, do vlerësohet si 

rrethanë posaçërisht rënduese:   

3. YVhere ECAP finds a violation of the legal 

provisions provided for in the LGËE or CEC 
rules, it may impose a fine to the political 
entity in the amount of up to fifty thousand 
(50,000.00) Euro in accordance vyith Article 
120, paragraph 1, point (c) of the LGE. 

4. Any fines or other sanctions imposed by 

ECAP shall be done so vvithout prejudice to 
any criminal sanctions that may follovy in the 

future. 

5. YVhen imposing a fine on a political entity 
for a violation of electoral legislation in the 
Republic of Kosovo, ECAP shall take into 
account the follovving criteria for determining 
the amount of the fine, namely the follovving 
aggravating and mitigating circumstances: 

5.1. the nature of the violation and its 
possible impact on the electoral process: 

5.2 the degree and severity of the violation, 

5.3 vvyhether the political entity has 
committed other violations of the electoral 

legislation applicable in the current or 
previous electoral cycles in Kosovo: 

5.4. repeated violations of the same nature 
by the political entity during an election 

process shall be considered as a particularly 

aggravating circumstance:   

3. U slulaju da IPZP utvrdi da je doSlo do 
povrede zakonskih odredbi ZOL-a ili pravila 
CIK-a, moze izreci novlanu kaznu polititkom 

subjektu u iznosu do pedeset hiljada evra 
(50,000.00) evra, shodno llanu 120 stav 1 

tatka c) ZOI-a. 

4. Svako izricanje novtane ili druge sankcije 
od strane IPZP-a nje bez prejudiciranja bilo 
koje krivitne sankciju koja moz2e uslediti u 

budutnosti. 

5.Prilikom izricanja novlane kazne polititkom 
subjektu, za svako krsenje izbornog 
zakonodavstva u Republici Kosovo, IPZP 
uzima u obzir sledece kriterijume koji utitu na 
visinu kazne, odnosno otezavajute 1 
olakSavajute okolnosti: 

5.1. rirodu povrede i njen mogufi uticaj na 
izborni proces: 

5.2. stepen i ozbiljnost povrede: 

5.3. ako je politifki subjekt prekrSio izborno 
zakonodavstvo, na snazi na ovim izborima 

ili na prethodnim izborima na Kosovu: 

5.4. IPZP te kao posebno otezavajutu 
okolnost oceniti ponavljanje povrede iste 
prirode od strane polititkog subjekta tokom 

izbornog procesa: 
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5.5.shumën e fondeve të cilat subjekti 

politik i merr nga Buxheti i Republikës së 

Kosovës. 

6. Gjatë periudhës së fushatës zgjedhore, 
subjekti politik, mbështetësit ose kandidatët 
e tij, ndalohen nga bërja e ndonjërës prej 
veprimeve sipas nenit 33 të LZP-së. Në rast 
se subjekti politik bën shkelje të këtyre 

dispozitave mund të dënohet me gjobë nga 
pesëmijë e njëqind (5,100.00) euro deri në 
pesëdhjetëmijë euro (50,000.00) euro. 

7. Për shkeljet, sipas pikës a dhe pikës b të 
nenit 33 të LZP-së, PZAP-i, shqipton 
sanksione me gjobë ndaj subjektit politik, në 
vlerë deri në njëzetmijë (20,000.00) euro: 

7.1. Subjekti politik që është 1 
përfaqësuar në Kuvendin e Republikës 

së Kosovës dënohet me gjobë nga 
pesëmijenjëqind (5,100.00) euro deri në 

njëzetmijë (20,000.00) euro: 

7.2. Subjekti politik që nuk është 1 
përfaqësuar në Kuvendin e Republikës 
së Kosovës, dënohet me gjobë nga 
pesëmijedhjetë (5,010.00) euro deri në 

dhjetëmijë (10,000.00) euro. 

8. Për shkeljet, sipas pikës c dhe pikës d të 
nenit 33 të LZP-së, PZAP-i, shqipton 

sanksione me gjobë ndaj subjektit politik, në 

vlerë deri në tridhjetëmijë (30,000.00) euro:   

5.5.the funding amounts vyhich the political 
entity receives from the Budget of the 

Republic of Kosovo. 

6. During the election campaign period, 
political entities and their supporters or 
candidates shall be prohibited from 
committing any ofthe actions set outin Article 
33 of the LGË. Mhere a political entity 
violated these provisions, it may be subject to 

a fine from five thousand one-hundred 
(5,100.00) Euro to fifty thousand (50,000.00) 

Euro. 
7.For violations set outin Article 33, points (a) 
and (b), of the LGE, ECAP shall impose a fine 

to the political entity in the amount of up to 
tyventy thousand (20,000.00) Euro: 

7.1. Political entities vyhich are represented 
in the Assembly of the Republic of Kosovo 
shall receive a fine from five thousand one- 
hundred (5,100.00) Euro to tyventy 

thousand (20,000.00) Euro: 

7.2. Political entities vyhich are not 
represented in the Assembly of the Republic of 
Kosovo shall be fined from five thousand and 
ten (5,010.00) Furo to ten thousand 

(10,000.00) Euro. 

8. For violations set out in Article 33, points 
(c) and (d), of the LGE, ECAP shall impose a 
fine to the political entity in the amount of up 

to thirty thousand (30,000.00) Euro:   

5.5. iznos sredstava koje polititki subjekt 
prima 1z budzeta Republike Kosovo. 

6. Periodu predizborne kampanje, polititkom 
subjektu, njegovim pristalicama ili kandidatima 
zabranjeno je da vrSe bilo koju radnju iz Clana 
33. ZOI-a. U sludaju da polititki subjekt prekrsi 
ove odredbe, moze se kazniti novtanom 

kaznom od pet hiljada i sto (5,100.00) evra do 
pedeset hiljada (50,000.00) evra. 

7. Za prekrSaje, prema tafki a) i b) Clana 33. 
ZOI-a, IPZP izrite novfane kazne polititkom 

subjektu u iznosu do dvadeset hiljada 
(20,000.00) evra: 

7.1. Novlanom kaznom od pet hiljada sto 

(5,100.00) evra do dvadeset hiljada 
(20,000.00) evra kaznite se polititki 
subjekat koji je zastupljen u Skupstini 

Republike Kosovo: 

7.2. Novfanom kaznom od pet hiljada 
deset (5,010.00) evra do deset hiljada 
(10,000.00) evra kazZnjava se polititki 
subjekat koji nije zastupljen u Skupstini 

Republike Kosovo. 

8. Za prekrSaje, prema tafki c) 1 tatki d) Clana 
33. ZOI-a, IPZP izrite novlfane kazne 

politikom subjektu u iznosu do trideset 

hiljada (30,000.00) evra: 
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8.1. Subjekti politik që është 1 

përfaqësuar në Kuvendin e Republikës 
së Kosovës dënohet me gjobë nga 
dhjetëmijë (10,000.00) euro deri në 

tridhjetëmijë (30,000.00) euro: 

8.2. Subjekti politik që nuk është 1 
përfaqësuar në Kuvendin e Republikës 
së Kosovës, dënohet me gjobë nga 
dhjetëmijë (10,000.00) euro deri në 

tridhjetëmijë (30,000.00) euro. 

9. Për shkeljet, sipas pikës e, f, dhe pikës k, 

të nenit 33 të LZP-së, PZAP-i, shqipton 

sanksione me gjobë ndaj subjektit politik, në 
vlerë deri në njëzetmijë (20.000.00) euro: 

9.1. Subjekti politik që është i përfaqësuar 
në Kuvendin e Republikës së Kosovës 
dënohet me gjobë nga pesëmijenjëqind 
(5,100.00) euro deri në njëzetmijë 

(20,000.00) euro: 

9.2. Subjekti politik që nuk është 1 
përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së 

Kosovës, dënohet me gjobë nga 
pesëmijedhjetë (5,010.00) euro deri në 
pesëmbëdhjetëmijë (15,000.00) euro. 

10. Për shkeljet, sipas pikës g, h, j, 1, dhe 
pikës m, të nenit 33 të LZP-së, PZAP-i, 

shqipton sanksione me gjobë ndaj subjektit 
politik, në vlerë deri në tridhjetëmijë 

(30,000.00) euro:   

8.1. Political entities vyhich are 

represented in the Assembly of the 
Republic of Kosovo shall receive a fine in 
the amount from ten thousand (10,000.00) 
Euro to thirty thousand (30,000.00) Euro, 

8.2 Political entities vvyhich are not 

represented in the Assembly of the 
Republic of Kosovo shall receive a fine in 
the amount from ten thousand (10,000.00) 

Euro to thirty thousand (30,000.00) Euro: 

9. For violations set out in Article 33, points 

(e), (0) and (kj), ofthe LGE, ECAP shall impose 
a fine to the political entity in the amount of up 

to tyventy thousand (20,000.00) Euro: 

9.1. Political entities vyhich are represented 
in the Assembly of the Republic of 
Kosovo shall receive a fine in the amount 
from five thousand one-hundred 

(5,100.00) Euro to tyventy thousand 

(20,000.00) Euro: 

9.2. Political entities vyhich are not 
represented in the Assembly of the 
Republic of Kosovo shall receive a fine in 
the amount from five thousand and ten 
(5,010.00) Euro to fifteen thousand 

(15,000.00) Euro. 
10. For violations set out in Article 33, points 

(g), (h), G), (1) and (m), of the LGE, ECAP 

shall impose a fine to the political entity in the 
amount of up to thirty thousand (30,000.00) 

Euro:   

8.1. Novfanom kaznom od deset hiljada 

(10,000.00) evra do trideset hiljada 
(30,000.00) evra kaznjava se polititki 
subjekat koji je zastupljen u Skupitini 
Republike Kosovo: 

8.2. Novfanom kaznom od deset hiljada 
(10,000.00) evra do trideset hiljada 
(30,000.00) evra kazZnjava se polititki 
subjekat koji nije zastupljen u Skupitini 

Republike Kosovo. 

9. Za prekrSaje iz tatke e), f)1k) Clana 33. ZOI- 
a, IPZP izrite novlane kazne politikom 
subjektu u iznosu do dvadeset hiljada 

(20.000.00) evra: 

9,1. Novfanom kaznom od pet hiljada sto 
(5,100.00) evra do dvadeset hiljada 
(20,000.00) evra kaZnjava se polititki 
subjekat koji je zastupljen u Skupitini 

Republike Kosovo: 

9.2. Novlanom kaznom od pet hiljada deset 

(5.010.00) evra do petnaest hiljada 
(15.000.00) evra kazZnjava se polititki 
subjekat koji nije zastupljen u Skupstini 

Republike Kosovo. 

10. Za prekrsaje, iz tatke g), h),j), Di m), €lana 
33. ZOI-a, IPZP izrite novëane sankcije 

politiëkom subjektu, u iznosu do trideset 

hiljada (30,000.00) evra: 
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10.1. Subjekti politik që është 1 

përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së 
Kosovës dënohet me gjobë nga 
dhjetëmijë (10,000.00) euro deri në 

tridhjetëmijë (30,000.00) euro: 

10.2. Subjekti politik që nuk është i 
përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së 
Kosovës, dënohet me gjobë nga 
dhjetëmijë (10,000.00) euro deri në 

tridhjetëmijë (30,000.00) euro. 

11. Për shkeljet e parapara në nenin 5.2 të 
Rregullës Zgjedhore Nr. 1312013 të KQZ-së, 
Fushata e Zgjedhjeve dhe Njoftimi për 
Ngjarjet Politike, i ndryshuar dhe plotësuar 
me nenin 1 dhe 2 të Rregullës Zgjedhore Nr. 
2012019 të KQZ-së, PZAP-i, shqipton 

sanksione me gjobë ndaj subjektit politik, në 
vlerë deri në tridhjetëmijë (30,000.00) euro: 

11.1. Subjekti politik që është 1 
përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së 
Kosovës dënohet me gjobë nga 
dhjetëmijë (10,000.00) euro deri në 

tridhjetëmijë (30,000.00) euro: 

11.2. Subjekti politik që nuk është 1 
përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së 
Kosovës, dënohet me gjobë nga 
dhjetëmijë (10,000.00) euro deri në 

tridhjetëmijë (30,000.00) euro.   

10.1. Political entities vyhich are 

represented in the Assembly of the 
Republic of Kosovo shall receive a fine 
from ten thousand (10,000.00) Euro to 

thirty thousand (30,000.00) Euro: 

10.2. Political entities vvyhich are not 

represented in the Assembly of the 
Republic of Kosovo shall receive a fine 

from ten thousand (10,000.00) Euro to 
thirty thousand (30,000.00) Euro. 

11. For violations set out in Article 5.2 of CEC 
Electoral Rule No. 132013 on Election 
Campaign and Notification of Political Events, 
as amended and supplemented by Articles 1 
and 2 of CEC Electoral Rule No. 2072019, 

ECAP shall impose a fine to the political entity 
in the amount of up to thirty thousand 

(30,000.00) Euro: 

1L.1. Political entities vyhicsh are 
represented in the Assembly of the 
Republic of Kosovo shall receive a fine 
from ten thousand (10,000.00) Euro to 
thirty thousand (30,000.00) Euro: 

11.2. Political entities vvyhich are not 
represented in the Assembly of the 
Republic of Kosovo shall receive a fine 
from ten thousand (10,000.00) Euro to 
thirty thousand (30,000.00) Euro.   

10.1. Novëanom kaznom od deset hiljada 

(10,000.00) evra do trideset hiljada 
(30,000.00) evra kaZnjava se polititki 
subjekat koji je predstavljen u Skupstini 

Republike Kosovo: 

10.2. Novlanom kaznom od deset hiljada 

(10,000.00) evra do trideset hiljada 
(30,000.00) evra kaZnjava se polititki 

subjekat koji nije zastupljen u Skupitini 
Republike Kosovo. 

11. Za prekrsaje predvidene Glanom 5.2 
Izbornog pravila br. 13172013 CIK-a, Izborna 
kampanja 1 obavestenje o  politifkim 
dogadajima, izmenjen i dopunjen Clanom 1.1 
2. Izbornog pravila br. 2072019 CIK-a, IPZP 
izrite novfane kazne polititkom subjektu u 

iznosu do trideset hiljada (30,000,00) evra: 

11.1. Novfanom kaznom od deset hiljada 
(10,000,00) evra do trideset hiljada 
(30,000.00) evra kaZnjava se politicki 
subjekat koji je predstavljen u Skupstini 
Republike Kosovo: 

11.2. Novfanom kaznom od deset hiljada 
(10,000.00) evra do trideset hiljada 
(30,000.00) evra kaZnjava se polititki 
subjekat koji nije zastupljen u Skupstini 
Republike Kosovo. 
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12. Për shkeljet, sipas nenit 34 paragrafi 1, 2 
dhe 3 të LZP-së, PZAP-i, shqipton sanksione 
me gjobë ndaj subjektit politik, në vlerë deri 
në pesëdhjetëmijë (50.000.00) euro: 

12.1. Subjekti politik që është 1 
përfaqësuar në Kuvendin e Republikës 
së Kosovës dënohet me gjobë nga 
dhjetëmijë (10,000.00) euro deri në 
pesëdhjetëmijë(50,000.00) euro, ndërsa, 

12.2. Subjekti politik që nuk është 
i përfaqësuar në Kuvendin e Republikës 
së Kosovës, dënohet me gjobë nga 
nëntëmijë (9,000.00) euro deri në 

dyzetmijë (40,000.00) euro. 

13. Për shkeljet, sipas nenit 35 paragrafi 1 
dhe 2 të LZP-së, PZAP-i, shqipton sanksione 
me gjobë ndaj subjektit politik, në vlerë deri 
në pesëdhjetëmijë (50,000.00) euro: 

13.1. Subjekti politik që është 1 

përfaqësuar në Kuvendin e Republikës 
së Kosovës dënohet me gjobë nga 
dhjetëmijë (10,000.00) euro deri në 

pesëdhjetëmijë (50,000.00) euro, 

ndërsa: 

13.2. Subjekti politik që nuk është 1 
përfaqësuar në Kuvendin e Republikës 

së Kosovës, dënohet me gjobë nga 
dhjetëmijë (10,000.00) euro deri në 

dyzetmijë (40,000.00) euro.   

12. For violations set out in Article 34, 

paragraphs 1,2 and 3, of the LGE, ECAP shall 
impose a fine to the political entity in the 
amount of up to fifty thousand (50,000.00) 

Euro: 
12.1. Political entities vyhich are 

represented in the Assembly of the 
Republic of Kosovo shall receive a fine 
from ten thousand (10,000) Euro to fifty 
thousand (50,000) Euro, vvhereas: 

12.2. Political entities vyhich are not 
represented in the Assembly of the 
Republic of Kosovo shall receive a fine 

from nine thousand (9,000) Euro to forty 
thousand (40,000) Euro. 

13. For violations set out in Article 35, 

paragraphs 1 and 2, of the LGË, ECAP shall 
impose a fine to the political entity in the 
amount of up to fifty thousand (50,000.00) 

Euro: 
13.1. Political entities vyhich are 
represented in the Assembly of the 
Republic of Kosovo shall receive a fine 
from ten thousand (10,000.00) Euro to fifty 

thousand (50,000.00) Euro, vyhereas 5 

13.2. Political entities vyhich are not 
represented in the Assembly of the 
Republic of Kosovo shall receive a fine 

from ten thousand (10,000.00) Euro to 
forty thousand (40,000.00) Euro.   

12. Za prekrsaje, prema Clanu 34. stav 1,213. 
ZOI-a, IPZP izrite novlanu kaznu polititkom 
subjektu, u iznosu do pedeset hiljada 
(50.000.00) evra: 

12.1. Novlanom kaznom od deset hiljada 

(10,000.00) evra do pedeset hiljada 
(50,000.00) evra kaZnjava se polititki 
subjekat koji je zastupljen u Skupstini 
Republike Kosovo: 

12.2. Novlanom kaznom od devet hiljada 
(9,000.00) evra do etrdeset hiljada 
(40,000.00) evra kaZnjava se polititki 
subjekt koji nije zastupljen u Skupitini 

Republike Kosovo. 

13. Za prekrSaje, prema Clanu 35. stav 1.12. 
ZOI-a, IPZP izrite novlane kazne polititkom 
subjektu u iznosu do pedeset hiljada 
(50.000,00) evra: 

13.1. Novlanom kaznom od deset hiljada 
(10,000.00) evra do pedeset hiljada 
(50,000.00) evra kazZnjava se polititki 
subjekat koji je zastupljen u Skupitini 
Republike Kosovo: 

13.2. Novfanom kaznom od deset hiljada 

(10,000.00) evra do letrdeset hiljada 
(40,000.00) evra kaZnjava se polititki 
subjekat koji nije zastupljen u Skupstini 

Republike Kosovo. 
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14. Për shkeljet, sipas nenit 36 paragrafi 1 
pika a dhe pika b të LZP-së, PZAP-i, 

shqipton sanksione me gjobë ndaj subjektit 
politik, në vlerë deri në njëzetepesëmijë 

(25,000.00) euro: 

14.1. Subjekti politik që është 1 
përfaqësuar në Kuvendin e Republikës 

së Kosovës, dënohet me gjobë nga 
gjashtëmijë (6,000.00) euro deri në 
njëzetepesëmijë (25,000.00) euro, 

14.2. Subjekti politik që nuk është 1 
përfaqësuar në Kuvendin e Republikës 
së Kosovës, dënohet me gjobë nga 
pesëmijepesëqind (5,500.00) euro deri 

në njëzetmijë (20,000.00) euro. 

15. Për shkeljet, sipas nenit 40 paragrafi 1 

dhe 5 të LZP-së, PZAP-i, shqipton sanksione 
me gjobë ndaj subjektit politik, në vlerë prej 

gjashtëmijë (6,000.00) deri në njëzetmijë 

(20,000.00) euro. 

16. PZAP- i, përveç dënimeve me gjobë në 
rast se konstaton se ka ndodhur shkelje të 

dispozitave ligjore dhe rregullave zgjedhore, 
të cilat minojnë integritetin e zgjedhjeve, 
mund të shqiptojë dënime shtesë dhe 
sanksionime tjera, sipas nenit 120 paragrafi 

2 dhe 3 të LZP-së. 

17. Vendimet e PZAP-it, për shqiptimin e 
gjobave ndaj subjekteve politike janë 

përfundimtare dhe të ekzekutueshme nëse   

14. For violations set out in Article 36, 
paragraph 1, points (a) and (b), of the LGE, 
ECAP shall impose a fine to the political entity 

in the amount of up to tyventy-five thousand 

(25,000.00) Euro: 

14.1. Political entities vyhich are 
represented in the Assembly of the 

Republic of Kosovo shall receive a fine in 
the amount from six thousand (6,000.00) 
Euro to tvventy-five thousand (25,000.00) 

Euro, 

14.2. Political entities vyhich are not 
represented in the Assembly of the 
Republic of Kosovo shall receive a fine in 
the amount from five thousand five- 

hundred (5,500.00) Euro to tyventy 
thousand (20,000.00) Euro. 

15. For violations set out in Article 40, 

paragraphs 1 and 5, of the LGE, ECAP shall 
impose a fine to the political entity in the 
amount from six thousand (6,000.00) to tvventy 
thousand (20,000.00) Euro. 

16. YVyhere a violation of legal provisions and 

election rules that undermines the integrity of 
the elections has been made, ECAP may, in 

addition to fines, impose additional penalties 
and other sanctions pursuant to Article 120, 
paragraphs 2 and 3, of the LGE. 

17. BECAP decisions to impose fines to 
political entities shall be binding and 

enforceable only if they are final. ECAP   

14. Za prekrSaje, prema Glanu 36 stav 1 taëka 
a) i tatka b) ZOI-a, IPZP izrite novfane kazne 

politifkom subjektu u iznosu do dvadeset i pet 
hiljada (25,000.00) evra: 

14.1. Novfanom kaznom od Sest hiljada 
(6,000.00) evra do dvadeset pet hiljada 

(25,000.00) evra kaZnjava se polititki 
subjekat koji je predstavljen u Skupitini 
Republike Kosovo: 

14.2. Polititki subjekt koji nije zastupljen u 
Skupstini Republike Kosovo, kazZnjava se 
novfanom kaznom od pet hiljada petsto 
(5,500.00) evra do dvadeset hiljada 
(20,000.00) evra. 

15. Za prekrSaje, shodno €lanu 40 stav 115 
ZOI-a, IPZP izrite polititkom subjektu 
novfane kazne u iznosu od Sest hiljada 
(6,000.00) do dvadeset hiljada (20,000.00) 

cvra. 

16. IPZP, pored novëanih kazni, u slubaju da 
utvrdi da je doSlo do povrede zakonskih 

odredbi i izbornih pravila, Cime se naruSava 
integritet izbora, moze izreci dodatne kazne 1 
druge sankcije, u skladu sa €lanom 120. stav 2. 

13. ZOI-a. 

17. Odluke IPZP-a, za izricanje novëanih 
kazni polititkim subjektima, konatne su i 
izyrëne ako su punomodne. Odluke IPZP-a 
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janë të plotfuqishme. Vendimet e PZAP-it, 
bëhen të plotfuqishme nëse ndaj tyre nuk ka 

ankesë, ndërsa kur ka ankesë ato bëhen të 
plotfuqishme nëse vërtetohen nga Gjykata 

Supreme. 

18. Subjekti politik i sanksionuar është i 
obliguar që ta paguaj shumën e gjobës sipas 
afatit të përcaktuar në vendimin e PZAP-it. 
Fletëpagesa merret në zyrën e PZAP-it, dhe 
pas pagesës është e obliguar të dorëzoj kopje 

si dëshmi për pagesën e kryer. 

19. Subjekti politik i sanksionuar nëse nuk e 

paguan shumën e gjobës sipas afatit të 
përcaktuar në vendimin e PZAP-it, 
sekretariati 1 PZAP-it, i dërgon një shkresë 
paralajmëruese që shumën e gjobës ta paguaj 
në afat prej pesëmbëdhjetë 15 ditëve. Nëse 
nuk e paguan gjobën brenda afatit kohor të 
përcaktuar në masën paralajmëruese, PZAP- 
i, do të inicon procedurën e përmbarimit ndaj 

subjektit politik tek përmbaruesi privat. 

20. PZAP-i, nuk përjashtohet nga detyrimi 
për të paguar taksen apo tarifën për shërbimet 

e kryera nga përmbaruesi privat. 

21. Shuma e gjobave të paguara për zbatimin 
e vendimeve të PZAP-it, depozitohen në 

Buxhetin e Republikës së Kosovës.   

decisions become final vyhere they are not 
appealed, vyhereas vyhere they are challenged 

vvith an appeal they shall become final upon 
confirmation by the Supreme Court. 

18. Political entities subject to a sanction shall 
be required to pay the amount of the fine 
vvithin the deadline provided for in the ECAP 
decision. Payment order shall be obtained at 
ECAP offices and a copy thereof shall be 
submitted as proof upon payment. 

19. Mhbere a political entity subject to a 
sanction fails to pay the fine vvithin the 
deadline provided for in the ECAP decision, 
the ECAP Secretariat shall send a vvarning 
letter reminding the political entity concerned 
to pay the amount of the fine vvithin a period 
of fifteen (15) days. If the fine is not paid 
vvithin the deadline set out in the vvarning 
letter, ECAP shall initiate vvith a private 

enforcement agent an enforcement procedure 
on the political entity. 
20. ECAP shall not be exempted from the 

obligation to pay the tariff or fee for services 
provided by the private enforcement agent. 

21. The amount of fines paid vvithin the 
framevvork of implementing ECAP decisions 
shall be deposited in the Budget of the 

Republic of Kosovo.   

postaju obavezujute ako protiv njih nema 
zalbe, a kada postoji Zalba postaju 

obavezujuce ako ih potvrdi Vrhovni sud. 

18. Sankcionisani polititki subjekat duzan je 
da plati iznos novtane kazne u roku utvrdenom 
odlukom IPZP-a. Uplatnica se preuzima u 
kancelariji IPZP-a, a nakon uplate potrebno je 
dostaviti kopiju kao dokaz o izvrSenoj uplati. 

19. Ukoliko sankcionisani polititki subjekat ne 
uplati iznos kazne u roku utvrdenom odlukom 
IPZP-a, Sekretarijat IPZP-a upuduje dopis 
upozorenja da iznos kazne plati u roku od 
petnaest 15 dana. Ukoliko ne plati kaznu u 
roku definisanom merom upozorenja, IPZP te 
pokrenuti postupak izvrSenja protiv polititkog 

subjekta kod privatnog izvrSitelja. 

20. PZP nije osloboden obaveze pladanja takse 
ili naknade za usluge privatnog izvrSitelja. 

21. Zbir kazni placenih za sprovodenje odluka 
IPZP-a, deponuje se u budzet Republike 

Kosova. 
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Neni 23 
Rastet me Elemente të Veprës Penale 

Kur në ankesëlapel të paraqitur në PZAP, 
vlerësohet se ka dyshime të bazuara për 
përgjegjësi individuale, respektivisht ka 
elemente të veprës penale dhe të 
ndëshkueshme me Kodin Penal të 
Republikës së Kosovës, Paneli këto raste i 
dorëzon në Prokurorinë e Shtetit në 
kompetencë të mëtejme, sipas nenit 38 
paragrafi 3 dhe nenit 46 1 LZP-së. 

Neni 24 
Rastet me elemente të përgjegjësisë së 

mediave 

Kur në ankesëfapel të paraqitur në PZAP, 

vlerësohet se janë shkelur dispozitat e 
kapitullit VIII të LZP, që kanë të bëjnë me 
mediat gjatë fushatës së zgjedhjeve, Paneli 

ankesatlapelet i përcjell për shqyrtim dhe 
vendosje në Komisionin e Pavarur për 

Media, KPM. 

Neni 25 

Dorëzimi i Vendimeve të PZAP-it tek 

Palët 

1. PZAP-i, ofron vendimet e tij me shkrim 
palëve të përfshira brenda afatit të caktuar 
ligjor prej shtatëdhjetedy (72) orëve nga 
momenti i lëshimit të vendimit, në rast se ai 

ndikon në certifikimin e rezultateve 

(përfundimtare) të zgjedhjeve. 

Article 23 

Cases vvith criminal offense clements 

NYhere in respect of a complaintappeal filed 
yvith ECAP, ECAP finds that there are vvell- 

founded suspicions of individual liability, 
namely there are elements of a criminal offense 
pvhich is punishable pursuant to the Criminal 

Code of the Republic of Kosovo, it shall 
forvvard such cases to the competent State 
Prosecution Office pursuant to Article 38, 
paragraph 3, and Article 46 of the LGE. 

Article 24 

Cases vvith media liability elements 

YYhere in respect of a complaintlappeal filed 
vvith ECAP, ECAP finds a violation of 

provisions set out under Chapter VIII of the 
LGE relating to media during the election 
campaign, it shall forvard such 
complaintslappeals to the Independent Media 

Commission (IMC) for revievy and decision. 

Article 25 
Serving ECAP decision on the parties 

1. Vhere an ECAP decision affects the 
certification of (final) election results, ECAP 

shall provide copies thereof to the parties 
concerned vvithin the prescribed legal deadline 

of seventy-tyvo (72) hours from the issuance of 

the decision.     

Clan 23 
Slutajevi sa elementima krivitnog dela 

Kada se u Zalbifzalbi na odluku, podnetoj u 
IPZP, oceni da postoje sumnje na osnovu 
individualne odgovornosti, odnosno da 
postoje elementi krivitnog dela kaznjivog 
Krivifnim zakonom Republike Kosovo, 
Panel ove sludajeve dalje dostavlja 
nadleznom DrZavnonm tuzilastvu, prema Clanu 
38 stav 3 i Clanu 46 ZOI-a. 

Clan 24 
Slufajevi sa elementima medijske 

odgovornosti 

Kada se u Zalbilzalbi na odluku, dostavljenoj u 
IPZP, oceni da su prekrfene odredbe poglavlja 
VIII ZOI-a, koje se odnose na medije tokom 
izborne kampanje, Panel takve Zalbelzalbe na 
odluku prosleduje Nezavisnoj komisiji za 
medije (NKM) na razmatranje i odlutivanje. 

Clan 25. 
Dostavljanje odluka IPZP-a stranama 

1. IPZP nudi svoje odluke u pisanoj formi 
zainteresovanim stranama u odredenom 

zakonskom roku od sedamdeset dva (72) sata 
od trenutka donoSenja odluke, u slutaju da 
utite na potyrdivanje (konafnih) izbornih 

rezultata. 
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2. Përjashtimisht në paragrafin 1 të këtij neni, 
PZAP-i, i ofron vendimet me shkrim palëve 

të përfshira në çështje, brenda pesë (5) ditëve 

kalendarike. 

3. Vendimit të PZAP-it, i bashkëngjitet letra 
përcjellëse të cilën pala pranuese është e 
obliguar të nënshkruaj në prani të zyrtarit 

kompetent të PZAP-it. 

4. Letra përcjellëse përmban numrin e 
vendimit, datën, orën dhe minutat e pranimit 

si dhe nënshkrimin e pranuesit. 

5. Nëse marrësi- pranuesi nuk gjendet në 
vendin e përcaktuar të tij, nëpunësi i PZAP- 
it, bën një përpjekje të dytë për dorëzimin 
personal të vendimit, sipas dispozitave 
ligjore të LZP-së, apo rekomandimit të 

PZAP-it. 

6. Kur marrësi nuk gjendet as në përpjekjen 
e dytë apo në rastet kur ai refuzon marrjen e 
vendimit, nëpunësi 1 PZAP-it, bën shënim 
përkatës në fletë dorëzim dhe kur është e 
mundur e vërteton situatën me nënshkrimin e 

dy dëshmitarëve të pranishëm. 

7. Në pamundësi të kontaktit me palët, 
dorëzimi i vendimit mund të bëhet duke u 
afishuar në derën e banimit, në arkën postare 
të banimit nëse ka, ose në selinë e subjektit 

politik.   

2. Notyvithstanding paragraph 1 ofthis Article, 
ECAP shall provide copies of its vyritten 

decisions to the parties concerned vvithin five 

(5) calendar days. 

3. ECAP decisions shall be accompanied by a 

cover letter vyhich the receiving party shall be 
required to sign in the presence of the 

competent ECAP official. 

4. The cover letter shall contain the reference 

number of the decision, the date, hour and 

minutes of its receipt, and the signature of the 
recipient. 
5. IF the receiver is not found at the designated 
address, the ECAP official shall make a second 

attempt to serve the decision to the party in 
person in accordance vvith LGË provisions or 
ECAP recommendations. 

6. YVhere the recipient is not found at the 
designated address at the second attempt or 
vyhere hefshe refuses to receive the decision, 

the ECAP official effecting the service shall 
make an official note on the delivery slip and, 
vyhere possible, validate the situation vvith the 
signatures of tyvo vvitnesses present. 
7. Yhere contact vvith parties is not possible, 

service of the ECAP decision shall be effected 

by means of being affixed on the door of the 
residence, or in the mailbox of the residence if 

any, or in the headquarters of the political 

entity.   

2. Osim u stavu 1. ovog €lana, IPZP dostavlja 
pismene odluke strankama ukljufenim u 

predmet, u roku od pet (5) kalendarskih dana. 

3. Uz odluku IPZP-a prilate se propratno 
pismo koje je primalac duZan da potpise u 
prisustvu nadleznog sluzbenika IPZP-a. 

A. Propratno pismo sadrzi broj odluke, datum, 
vreme i zapisnik 0 prijemu kao 1 potpis 
primaoca. 

5. Ukoliko se primalac ne nalazi na svom 
odredenom mestu, sluzbenik IPZP-a ponovo 
pokuSava da liëno uruti refenje, prema 
zakonskim odredbhama ZOI-a, odnosno 

preporuci IPZP-a. 

6. Kada se primalac ne pronade ni u drugom 
pokusaju ili u slufajevima kada odbije da primi 
odluku, sluzbenik IPZP-a  upisuje 
odgovarajudu belesku na dostavnom listu i, 
kada je to mogute, potvrduje situaciju 
potpisom dya prisutna svedoka. 

7. Ukoliko je nemogute kontaktirati stranke, 

dostavljanje odluke moze se izvrSiti isticanjem 
na vratima prebivalista, u poStanskom 
sandutetu prebivalista, ako ga ima, ili u sediStu 
politifkog subjekta. 
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8. Vendimi apo shkresat tjera të PZAP-it, 

palës mund ti dërgohen edhe nëpërmjet 
shërbimeve postare, për të cilën merr 

konfirmim për dorëzimin e tij nga posta. 

KAPITULLI VII 

DISPOZITAT KALIMTARE 

Neni 26 

Shfuqizimi 

1. Me hyrjen në fuqi të kësaj rregullore 

shfuqizohen: 

1.1. Rregulla Nr. 0222015 Rregullat 
dhe Procedurat e PZAP-it, të datës 

04.12.2015. 

1.22. Rregulla Nr. 012012 për 

Kategorizimin e Sanksioneve dhe 

Gjobave, të datës 22.11.2012. 

1.33. Rregulla Nr. 032015 për 
Sistemimin dhe Menaxhimin e 

Brendshëm të Lëndëve, të datës 

04.12.2015. 

1.4. Rregulla Nr. 042015 për 

Procedurat e Hetimit të Materialit 

Zgjedhor, të datës 04.12.2015.   

8. ECAP decisions or other documents may 

also be delivered to the party by mail, the 
delivery of vyhich shall be confirmed by the 

post office. 

CHAPTER VII 

TRANSITIONAL PROVISIONS 

Article 26 
“ Repeal 

1. Upon entry into force of the present 

Regulation, 

1.1. Rule No. 022015 on ECAP Rules of 

Procedure, dated 04.12.2015, 

1.2. Rule No. 012012 on the 

Categorization of Sanctions and Fines, 

dated 22.11.2012 

1.3. Rule No. 0472015 on Procedures 

for Investigation into Election Materials, 
dated 04.12.2015, shall cease to have 

effect. 

1.4 Rule No. 0472015 on Procedures for 

Investigation into FElection Materials, 
dated 04.12.2015, shall cease to have 

effect.   

8. Odluka ili drugi dokumenti IPZP-a mogu se 
poslati stranci putem poste, za Sta se dobija 
potvrda o njenom urutenju od poste. 

POGLAVLJE VII 

PRELAZNE ODREDBE 

Clan 26 
Stavljanje van snage 

l. Stupanjem na snagu ovog pravilnika 
stavljaju se van snage: 

1.1. Pravilo Br. 022015 Pravila 1 
procedure IPZP-a, od 04.12.2015. 

1.2. Pravilo Br. 0112012 0 kategorizaciji 

sankcija i novfanih kazni, od 22.11.2012. 

1.3. Pravilo Br.0312015 za sistematizaciju 
i unutrasnhje upravljanje predmetima, od 
04.12.2015. 

1.4. Pravilo Br.04(2015 za postupke 
istrage izbornog materijala, od 04.12.2015. 
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Neni 27 
Hyrja në fuqi 

Kjo rregullore hyn në fuqi 15 ditë pas 
nënshkrimit nga Kryesuesi i PZAP-it. 

Shukri SYLEJMANI 

VË vë 

Kryesuesi Panelit Zgjedhor për Ankesa 
dhe Parashtresa 

    
të: 04 Nëntor 2022 

Article 27 
Entry into force 

his regulation enters into force 15 days upon 

its signing by the Chairperson of the ECAP. 

Shukri SYLEJMANI 

Chairperson, and 
Appeals Panel 

Election Complaints 

Date: 04 Novembar 2022     

Clan 27 
Stupanje na snagu 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15 dana nakon 
potpisivanja od strane Predsedavajudeg IPZP. 

Shukri SYLEJMANI 

  

Predsedavajuctei Izbornog panela za zalbe i 
predstavke 

Datum: 04 Novembar 2022 
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Republika e Kosovës — Republika Kosova 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa 

Izborni Panel za Zalbe i Predstavke 

Formulari i AnkesësJ Apelit Formulari l 

  

E rezervuar për PZAP-in NUMRI I REGJISTRIT 
  

  

  

Shih faqen vijuese për udhëzime të hollësishme lidhur me mënyrën e parashtrimit të ankesavefapeleve 

A. IDENTIFIKIMI I PARASHTRUESIT TË ANKESËSJAPELIT 

Nëse parashtruesi i ankesësfapelit është organizatë apo subjekt politik: 

1. Emrii organizatësisubjektit politik që parashtron ankesënfapelin 
  

2. Emrii personit të caktuar për kontaktim 
  

3. Postii personit të caktuar për kontaktim 
  

gë Adresa   

Komuna U   

Nr. i telefonit 7. Nr. i faksit E   

8. E-maili 
  

Nëse parashtruesi i ankesëshapelit 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 
  

Data Muaji Viti 

8. Data e lindjes UJ UJ, 9. Numri i regjistrimit civil si votues 

  

  

B. KRYESI I SUPOZUAR ISHKELJËS 

Nëse kryesi i supozuar është individjorganizatë apo subjekt politik: 

1. Emrii individitforganizatës apo subjektit politik 
  

2. Posti zyrtar i personit, nëse ka të tillë 

3. Adresa, 

p Komuna 
  

Nr. i telefonit 6. Nr. i faksit 
  u 

AQ . E-maili 
    
 



C. SHKELJA SHKAKU IANKESËSJIAPELIT 

Përshkruani ankesërvapelin tuaj në hollësi, duke përfshirë vendin, datën dhe kohën e shkeljes së 

pohuar. Lutëni ta përshkruani natyrën e shkeljes dhe nëse është e mundur ta specifikoni 
dispozitat ligjore që mendoni se janë shkelur. Nëse është e nevojshme. mund të bashkëngjiten 

fletë shtesë. Bashkangjitur dërgoni kopjet e çfarëdo dëshmie që mbështet ankesën tuaj. 

  

    
  

D. DËSHMITARI (ËT) E MUNDSHËM (BASHKANGJITUR EDHË 

DEKLARATAT) 
Luteni të shënoni emrin dhe organizatën ose subjektin politik të cilit i përket dëshmitari(ët) ie 
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. 

  

    
  

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

(Nëse parashtruesi i ankesës është organizatë ose subjekt politik, atëherë atë duhet te 

nënshkruaj përfaqësuesi i autorizuar) 

  

Emri dhe Mbiemri Nënshkrimi Data 

PARASHTRIMI I ANKESAVEZJAPELEVE PRANË PZAP-it 

  

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 ankesënfapelin pranë Panelit të Zgjedhjeve për 
Ankesa dhe Parashtresa (PZAP). Kjo në mes tjerash, përfshin, por nuk kufizohet në: 

Aplikantët: 

Voluesit: 

Partitë politike, koalicionet, iniciativat qytetare dhe kandidatët e certifikuar, 

Anëtarët ce KQZ-së dhe të Sekretariatit të tij: 

Që të shqyrtohet kjo ankesëfapel. 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: 

e Përshkrimin sa më të hollësishëm të pohimit mbi shkeljenfincidentin: dhe 

s  Nënshkrimin në formular që tregon se të dhënat janë të sakta sipas njohurisë së 
parashtruesit të ankesës. 

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

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

Personi i cili ka interes ligjor në një çështje brenda juridiksionit të PZAP-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 ankesëfapel. 

Ankesatfapelet dorëzohen në PZAP brenda njëzetekatër (24) orëve nga ndodhja c shkeljes së 
supozuar. 

Ankesatfapelet dorëzohen me shkrim duke plotësuar formularin e PZAP-it, i cili mund të merret 
në Sekretariatin e PZAP-it, në ueb-faqen (infodpzap-ks.org) dhe në të gjitha qendrat e votimit në 
ditën e zgjedhjeve. Ndërsa ankesatfapelet e votuesve jashtë Kosovës që dorëzohen në PZAP, në 
mënyre elektronike duhet të jenë të nënshkruara, skanuara, dokumentet të cilat identifikojnë 
ankuesin si dhe të dërgohet nga email-i personal i ankuesit. 

Vendimet përfundimtare të PZAP-it bëhen publike: megjithatë dosjet e lëndëve mbeten 

plotësisht konfidenciale dhe të gjitha hetimet janë konfidenciale. 

Ky Informacion duhet të dorëzohet në adresën: Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) 

Rruga “Luan Haradinaj” Ndërtesa e ish Bankës së Lubjanës - Kati 1 

Prishtinë 10 000 Republika e Kosovës 
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Republika e Kosovës — Republika Kosova 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa 

Izborni Panel za Zalhe i Predstavke 

Obrazac za ulaganje Zalbe Obrazac 1 
  

Rezervisano za IPZP BROJ PREDMETA 

  

Pogledajte sledecu stranicu za detaljna uputstya o tome kako da uloZite Zzalbu. 

A. IDENTIFIKACIJA PODNOSIOCA ZALBE 

Ukoliko je podnosilac Zalbe organizacija ili polititki subjekat: 

  

  1. Naziv organizacije) polititkog subjekta koji ulaze Zalbu 

2. lImei prezime osobe imenovane za kontakt 
  

3. Pozicija imenovane kontakt osobe 
  

4. Adresa 

5. Opistina 
  

6. Br. telefona 7. Br. faksa 
  

8. E-mail 
  

Ukoliko je podnosilac Zalbe pojedinac: 

1. lImei prezime 
  

2. Pripadnost politickom subjektu, ako postoji 
  

3. Adresa 

  
4. Opistina 

5. Br. telefona 6. Br. faksa 

7. E-mail 
  

Dan Mesec Godina 
  

co
 

  Datum rodenja CILI LI LI 9. panje Krevat L I I I i I I I I I 

  

  
B. NAVODNI PREKRSILAC 

Ukoliko je prekrSilac pojedinaclorganizacija ili polititki subjekat: 

1. Naziv organizacijefpolititkog subjekta ili ime pojedinca 

2. Zvanitna pozicija osobe, ako je primenljivo, 

3. Adresa 
  

4. Opistina 
  

5. Br. telefona 6. Br. faksa 
  

7. E-mail   
 



C. PREKSAJI' RAZLOG ZALBE 
Opisite detaljno svoju Zalbu, ukljutujuti mesto, datum, i vreme navodnog prekrsaja. Molimo 

vas opiSite prirodu Zalbe i, ako je mogute, navedite Pravilo ili Uredbu za koju mislite da je 
prekrëena. MozZete priloZiti dodatne strane ako je potrebno, PriloZite kopije. bilo kakvih dokaza 

koji podrZavaju vaSu Zalbu. 

  

    
  

D. MOGUCI SVEDOK (SVEDOCI) (PRILOZITE IZJAVE AKO 

POSTOJË) 
Molimo vas navedite ime i organizacijufpripadnost polititkom subjektu bilo kojeg potencijalnog 
svedoka. Ukoliko je to mopute, treba obezbediti kontakt podatke (adresu. broj telefona, broj 

faksa i e-mejh. Mozete priloziti dodatne strane ako je potrebno. 
  

    
  

Prema mom najboljem znanju, gore navedene informacije su istinite i tatne. 

(Ako je podnosilac Zalbe organizacija ili politiëki subjekat, ovlaSCeni predstavnik se mora 

potpisati) 

  

Ime i prezime Potpis Datum 

ULAGANJE ZALBE IPZP-u 

  

Bilo koje lice ili subjekat koje poseduje pravni interes ili koje tvrdi da su njegova ili njena prava 
u pogledu izbornog procesa prekrsena, mozZe ulozZiti Zalbu Izbomom Panelu za Zalbe i 
Predstavke (IPZP). U ovo se, izmedu ostalog, ubrajaju, ali ne i ogranitavaju: 

Aplikanti: 

Birati: 

Polititke partije. koalicije, gradanske inicijative i potvrdeni kandidati: 

Clanovi CIK-a i njegovog Sekretarijata: 

Da bi se Zalba podnela, potrebno je ispuniti obrazac IPZP-a za Zalbe. Ovaj obrazac je na 
raspolaganju u dya primerka, albanskom i srpskom. u kancelarijama IPZP-a u Pristini: u 
kancelarijama CIK-a kao i u kancclarijama OIK-a. 

Kako bi Zalba bila razmotrena, mora sadrzati sledete informacije: 

e Navode koji se titu prekrSaja Izbornog, pravila ili nekog admintrativnog, uputstva 
koji se tilu izbornog procesa: 

“ Opis navodnog prekrsajafincidenta Sto je mogute detaljnije: i 

e  Potpis na obrascu Cime se naznatuje da je sadrzaj Zalbe istinit i tatan prema 
najboljem znanju i verovanju podnosioca Zalbe. 

Trebaju biti popunjeni svi relevantni odeljci obrasca. Ukoliko je odredeni odeljak neprimenjiv, 
treba biti oznaten kao “neprimenjiv”. Vazno je da budu pruzeni podaci za stupanje u kontakt s 
podnosiocem Zalbe tako da IPZP moze ostvariti kontakt sa istim u sluëaju istrage i nakon 
donoSenja konafne odluke u vezi sa Zalbom. 

Lice koje poseduje pravni interes u vezi sa pitanjem koje je u nadleZnosti IPZP-a, ili Gija su prava 
koja se titu izbornog procesa koji je regulisan po Zakonu 0 Opitim Izborima ili Izbornim 
Pravilima povredena, moze uloZiti Zalbu. 

Zalbe se podnose u IPZP u roku od dvadeset tetiri (24) sata od nastanka navodnoe prekrSaja. 

Zalbe së podnose u pisanoj formi popunjavanjem obrasca IPZP-a, koji se moZe preuzeti u 
Sekretarijatu IPZP-a, na internet stranici (infoGpzap-ks.org) i na svim biratkim centrima na dan 
izbora, Dok se Zalbe birata van Kosova koje se podnose u IPZP elektronskim putëm, moraju biti 
potpisane, skenirane, sadrZati dokumente koji identifikuju podnosioca Zalbe i biti poslate sa litne 
elektronske poste podnosioca Zalbe. 

Konaënc odluke IPZP-a se javno objavljuju, medutim predmetni dosijei ostaju potpuno 
poverljivi i sve istrage su strogo poverljive. 

Ova informacija treba biti predata na adresu: Izborni Panel za Zaibe i Predstavke 

Ulica “Luan Haradinaj” Zgrada BivSe Ljubljanske Banke - Pryvi Sprat 

PriStina 10 000 Republika Kosovo 

 


