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!Правото на слободни избори е неприкосновено 

право на сите граѓанки и граѓани, заштитено со 

Уставот и Изборниот законик на Република 

Македонија и со меѓународното право. 

Слободните избори се клучни за воспоставување 

доследна и ефективна демократија заснована на 

владеење на правото и почитување на 

човековите права и слободи. Правото на глас е 

во суштинска врска со правото на слобода на 

изразувањето, слободата на говорот и низа други 

права кои им припаѓаат на сите граѓанки и 

граѓани подеднакво. 

Правото на глас не е привилегија. Тоа е право кое 

НИКОЈ НЕ СМЕЕ да го одземе, ниту да го ограничи 

или манипулира. 

Со правото на глас никој нема право да тргува 

или да ја условува слободната волја на гласачите 

со услуги, бенефиции, пари, безбедност или со 

други придобивки, права или забрани. 

Човековите права и слободи им припаѓаат на сите, 

исто како и правото на глас. Тие права не можат 

да бидат предмет на уцени или притисоци.

Кршењето на гласачкото право е директен атак 

врз слободата и демократијата. 

МОЕТО ГЛАСАЧКО ПРАВО
Гласачкото право е загрозено и со кршењето 

на човековите права, социјалните неправди, 

медиумската манипулација, дискриминацијата 

врз основа на политичка афилијација, со 

демографските интервенции и преку различни 

видови структурно насилство на локално и 

централно ниво. Тоа мора да престане!

Секој човек има право на работа, социјална и 

здравствена заштита, образование и низа 

други права и слободи. 

ЗАТОА: Твоите права не може никој да ти ги даде, 

ниту да ти ги одземе. Тие се твои! Никој не може 

да ти даде нешто што веќе ти припаѓа.  

Уцените, притисоците, поткупот и уцените во 

замена за твојот глас на избори се нечесни и 

забранети со закон. Ти никому ништо не должиш. 

Поткупот што ти го нудат, ќе биде повеќекратно

наплатен од тебе, од твоето семејство и од 

твоите сограѓанки и сограѓани. 

Устав на Република Македонија

Член 22

Секој граѓанин со наполнети 18 години живот

стекнува избирачко право. Избирачкото право 

е еднакво, општо и непосредно и се остварува 

на слободни избори со тајно гласање.

Изборен законик

Член 3

Никој не смее да го повика избирачот на 

одговорност заради гласањето, ниту пак од 

него да бара да каже за кого гласал или зошто 

не гласал.

Изборниот законик предвидува кривична 
одговорност за изборна измама и за други
видови повреда на гласачкото право.

Универзална декларација за човековите права

Член 21

Секој има право да учествува во управувањето

со неговата земја, непосредно или преку

слободно избрани претставници.

Секој има право на еднаков пристап кон јавните 

служби во неговата земја.

Волјата на народот ќе биде основата на власта,

волјата на народот ќе се изразува на повремени

и автентични избори, што ќе се одржуваат, со

универзално и еднакво право на глас и со тајно 

гласање или според соодветните процедури на

слободно гласање.

Стани против уцените и манипулациите! 

ГЛАСАЈ СЛОБОДНО!
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.Сите полнолетни граѓан[к]и на 

Република Македонија можат

да учествуваат во проектот 

МОЕТО ПРАВО.   ГЛАСАЧКО

Запознајте се со гласачкото 

право и со човековите права 

и слободи воопшто. Споделете 

ги своите знаења со семејството, 

пријателите, соседите и пошироко. 

 предвремена кампања, ПРИЈАВЕТЕ

кршење на гласачкото право,

агресивна пропаганда, партиски 

вработувања, притисоци, 

уцени, поткуп, дискриминација, 

фантомски гласачи, насилство...

ПРИЈАВИТЕ СЕ АНОНИМНИ

Напиши порака или јави се:

monitor@civil.mk

www.facebook.com/civil.mk 

02 520 9176 

075 565 830

Проектот МОЕТО ГЛАСАЧКО ПРАВО е поддржан од Проектот 

на УСАИД за граѓанско општество кој го спроведува Фондацијата 

Отворено општество – Македонија. Содржината на овој материјал е 

одговорност на ЦИВИЛ и не ги изразува ставовите на УСАИД или 

на Владата на Соединетите Американски Држави.

МОЕТО  ПРАВО е проект за јакнење ГЛАСАЧКО

на јавната свест, едукација и мобилизација на 

граѓан[к]ите за подобрување на изборните 

процеси во Република Македонија, засновани 

на демократски стандарди наспроти изборните 

нерегуларности. Проектот е посветен на јакнење 

на моќта на граѓан[к]ите во изборните процеси и 

одбрана на човековите права и слободи преку 

запознавање на јавноста со состојбите со 

правата на гласачите и со човековите права и 

слободи воопшто.

ЦИВИЛ формира мониторинг тимови низ целата

земја кои ќе ја набљудуваат состојбата и ќе 

прибираат информации од граѓан[к]ите за сите

форми на злоупотреби.

Мобилните тимови на ЦИВИЛ и новинарската 

екипа на ЦИВИЛ Медиа секојдневно ќе ги 

проверуваат информациите и сведоштвата 

на терен и редовно ќе ги објавуваат своите 

наоди, анализи и извештаи за состојбите. 

www.civil.org.mk
www. izbori.infoslobodni

Сега имате зошто.
Сега имате каде.

ПРИКЛУЧЕТЕ СЕ! 
ЗАЕДНО, ДО СЛОБОДНИ ИЗБОРИ!
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!E drejta e zgjedhjeve të lira është e drejtë sovrane 

e të gjitha qytetareve dhe qytetarëve, e mbrojtur me 

Kushtetutë dhe me Ligjin Zgjedhor të Republikës së 

Maqedonisë dhe me të drejtën ndërkombëtare. 

Zgjedhjet e lira janë kyçe për vendosjen e një 

demokracie konzistente dhe efektive të bazuar mbi 

sundimin e të drejtës dhe respektimin e të drejtave 

dhe lirive të njeriut. E drejta e votës është në një 

lidhje thelbësore me të drejtën e lirisë së shprehjes, 

lirinë e fjalës dhe një sërë të drejtash të tjera të cilat 

u takojnë qytetareve dhe qytetarëve në mënyrë të 

barabartë. 

E drejta e votës nuk është privilegj, ajo është e drejtë 

të cilën askush s'guxon ta marrë, as ta kufizojë apo 

ta manipulojë.

Me të drejtën e votës askush s'ka të drejtë të tregtojë 

apo ta kushtëzojë dëshirën e lirë të zgjedhësve me 

shërbime, dobi, para, siguri apo me përfitime të tjera, 

të drejta apo ndalesa.

Të drejtat dhe liritë e njeriut u takojnë të gjithëve, 

njëjtë sikur e drejta e votës. Këto të drejta s'mund 

të jenë objekt i tregtimit, kërcënimeve apo presioneve. 

Shkelja e të drejtës së votimit është sulm i 

drejtpërdrejtë mbi lirinë dhe demokracinë.

E DREJTA IME E VOTIMIT
E drejta e votimit është e rrezikuar edhe me 

shkeljen e të drejtave të njeriut, me padrejtësitë 

sociale, manipulimit mediatik, diskriminimit në 

bazë të përkatësisë politike, me intervenimet 

demografike dhe nëpërmjet llojeve të ndryshme 

të dhunës strukturore në nivel lokal dhe qendror. 

Kjo duhet patjetër të ndalojë! 

Çdo njeri ka të drejtën e punës, mbrojtjes sociale 

dhe shëndetësore, arsimim dhe një sërë të drejtash 

dhe lirish të tjera. 

Këto të drejta dhe liri askush nuk mund të t'i japë, 

apo të t'i marrë. Ato janë tuajat! Askush s'mund të 

të japë një gjë që tashmë të takon. 

Kushtëzimet, presionet, ryshfeti dhe kërcënimet 

në këmbim me votën tënde në zgjedhje janë të 

pandershme dhe të ndaluara me ligj. Ti askujt s'i 

ke asnjë borxh. 

Ryshfetin që ta ofrojnë do ta paguash shumëfish 

vetë, familja jote dhe bashkëqytetaret dhe 

bashkëqytetarët e tu. 

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë

Neni 22

Çdo qytetar me 18 vjet të mbushura e fiton të drejtën e 

votimit. E drejta e votimit është e njëjtë, e përgjithshme 

dhe e drejtpërdrejtë dhe realizohet në zgjedhje të lira 

me votim të fshehtë. 

Ligji Zgjedhor

Neni 3

Askush s'guxon ta thërrasë zgjedhësin në përgjegjësi 

për shkak të votimit, e as nga ai të kërkojë të tregojë 

se për kë ka votuar apo pse s'ka votuar. 

Ligji zgjedhor parasheh përgjegjësi penale për 

mashtrim zgjedhor dhe për lëndime të tjera të 

së drejtës së votimit.

Deklarata e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut

Neni 21

Çdo njeri ka të drejtë të marrë pjesë në drejtimin e 

vendit të tij, drejtpërdrejt apo nëpërmjet përfaqësuesve 

të zgjedhur në mënyrë të lirë. Çdo njeri ka të drejtë në 

qasje të barabartë te shërbimet publike në vendin e tij. 

Vullneti i popullit do të jetë baza e pushtetit, vullneti i 

popullit do të shprehet në zgjedhje të kohëpaskohshme 

dhe autentike, të cilat do të zbatohen, me të drejtë të 

përgjithshme dhe të barabartë të votës dhe me votim 

të fshehtë ose sipas procedurave adekuate në zgjedhje 

të lira.VOTO LIRSHËM!
Kundërshto kushtëzimet dhe manipulimet! 
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.Të gjithë qytetaret/ët e moshës së 

rritur të Republikës së Maqedonisë 

mund të marrin pjesë në 

projektin E DREJTA IME 

.  E VOTIMIT

Njihuni me të drejtën e votimit 

dhe me të drejtat dhe liritë e njeriut, 

në përgjithësi. Këmbeni njohuritë tuaja 

me familjen, miqtë, fqinjët dhe më gjerë. 

PARAQITNI fushatë të parakohshme, 

shkelje e të drejtës së votimit,

propagandë agresive, punësime 

partiake, presione, kushtëzime, ryshfet, 

diskriminim, votues të paqenë, dhunë... 

Projekti E DREJTA IME E VOTIMIT është i përkrahur nga Projekti i 

USAID për shoqëri civile, të cilin e zbaton Fondacioni Shoqëria e 

Hapur – Maqedoni. Përmbajtja e këtij materiali është përgjegjësi 

e Civilit dhe nuk i shfaq qëndrimet e USAID-it apo të Qeverisë së 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

E DREJTA IME E VOTIMIT është projekt për forcimin 

e vetëdijes publike, edukim dhe mobilizim të 

qytetareve/ëve për përmirësimin e proceseve 

zgjedhore në Republikën e Maqedonisë, të bazuara 

mbi standardet demokratike përballë parregullsive 

zgjedhore. Ky projekt i përkushtohet rritjes së fuqisë 

së qytetareve/ëve në proceset zgjedhore dhe 

mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut 

nëpërmjet njohjes së publikut me gjendjet me të 

drejtat e votuesve dhe me të drejtat dhe liritë e 

njeriut, në përgjithësi. 

Civili formoi ekipe monitorimi anembanë vendit, 

të cilat do ta mbikëqyrin gjendjen dhe do të 

mbledhin informata nga qytetaret/ët për të gjitha 

format e keqpërdorimit. 

Ekipet mobile të Civilit dhe ekipi i gazetarëve të 

Civil Medias çdo ditë do t'i kontrollojnë informatat 

dhe dëshmitë në terren dhe rregullisht do t'i 

publikojnë risitë, analizat dhe rrëfimet për gjendjet 

në terren.

www.civil.org.mk
www.zgjedhjete .infolira

Tani keni arsyen. 
Tani keni vendin.

BASHKOHUNI! 
SË BASHKU, DERI NË ZGJEDHJE TË LIRA!

edukim dhe mobilizim
i qytetareve/ëve për 
mbrojtjen e të drejtës 
së votimit

E VOTIMIT!
E DREJTA IME

Shkruaj mesazhe ose paraqitu: 

monitor@civil.mk

www.facebook.com/civil.mk 

02 520 9176 

075 565 830

PARAQITJET JANË ANONIME 


