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Uchaguzi wa nchi ni haki ya wananchi kushiriki katika masuala yanayohusu uongozi 

wa nchi yao. Dhana ya haki ya kushiriki katika uongozi wa nchi ilibuniwa   na Umoja 

wa mataifa wakati ulipotangaza Azimio la Dunia la Haki za Binadamu la mwaka 

1948( the 1948 Universal Declaration of Human Rights). Azimio hilo linaeleza wazi 

katika Ibara ya 21 kuwa ushiriki wa wananchi katika masuala ya uongozi wa nchi yao 

unaweza kuwa wa moja kwa moja au kupitia kwa wawakilishi waliowachagua. 

 

Azimio hili halikuwa na nguvu za kisheria; kwa maana ya kwamba halikuwa 

linazifunga nchi wanachama kufuata yale yalioelezwa hata hivyo, mwaka 1966 

mkataba wa kimataifa wa haki za kisiasa na kijamii ulianzishwa ili kutafsiri yale 

yalioelezwa katika Azimio la Haki za Bnaadamu na mengineo kwa kuzifunga nchi 

wanachama katika kutekeleza yaliyomo katika mkataba huu.  

 

Mbali na mambo mengine, mkataba huo kupitia ibara ya 25 unaitambua dhana ya 

uchaguzi kama chombo pekee katika kuwezesha watu kushiriki moja kwa moja au 

kupitia wawakilishi wao katika masuala ya uongozi wa nchi yao. Ibara hiyo inaelezea 

namna ambavyo uchaguzi utafanyika kupitia vipengele (Election Elements) 

vifuatavyo. Vipengele hivyo ni:- 

1. Uchaguzi wa vipindi( Periodic Elections) 

2. Uchaguzi bora (Genuine Elections) 

3. Haki ya kugombania ( Right to stand for Elections) 

4. Anaestahili kupiga kura ( Universal suffrage) 

5. Haki ya kupiga kura siku ya uchaguzi( Right to vote) 

6. Usawa katika kupiga kura ( Equal Suffrage) 

7. Kura ya siri ( Secrecy of vote) 

8. Matakwa ya wapiga kura kuheshimiwa ( free expression of the will of voters) 

 

 

  

Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 kwa kiasi kikubwa imetungwa kwa kuzingatia 

Mkataba wa Kimataifa wa Haki za Kisiasa na Kijamii katika mambo yanayohusu 

uchaguzi. Katika Ibara ya 21 (1) ya Katiba ya Zanzibar inaelezwa wazi kwamba: 
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“Kila Mzazibari anatakuwa na haki ya kushiriki katika mambo ya uongozi wa nchi 

yake moja kwa moja au kupitia kwa mwakilishi wake aliyemchagua huru” Sambamba 

na hiyo, Ibara ndogo ya 2 ya Ibara hiyo inaelezwa kuwa” kila Mzanzibari ana haki na 

uhuru kushiriki katika kufanya maamuzi katika mambo yanayomhusu yeye binafsi au 

taifa. Ushiriki huu wa wananchi katika mambo yanayohusu Ibara hiyo utafanyika 

kupitia uchaguzi ambao namna ya kufanyika kwake unaelezwa kupitia kwa sheria za 

uchaguzi kama zilivyoelezwa katika Katiba ya 1984 na Sheria nyenginezo. 

Uchambuzi wa vipengele hivyo katika Katika na Sheria ya Uchaguzi ni kama 

ifuatavyo:- 

 

1. Uchaguzi wa Vipindi (Periodic elections) 

Tume ya Haki za Binaadamu ya Umoja wa Mataifa katika kuitafsiri Ibara ya 25 ya 

inaeleza juu ya suala la uchaguzi kufanyika katika vipindi maalum na ulazima wa 

kuhakikisha viongozi wanaochaguliwa kuwajibika ipasavyo. Kati ya Zanzibar 

inahakikisha kuwa katika kila baada ya miaka mitano wananchi wa Zanzibar 

wanashiriki katika uchaguzi wa kumchagua Rais wa Zanzibar, Wajumbe wa 

Baraza la Wawakilishi na Madiwani. Hata hivyo uchaguzi mdogo unaweza 

kufanyika pale ambapo itatokezea nafasi ya uongozi kuwa tupu kutokana na 

sababu zozote zilizoelezwa katika ibara ya 34 (1-7) na 71(1-2) katika Katiba ya 

Zanzibar, 1984. 

 

2. Uchaguzi Bora (Genuine Elections) 

a) Haki zinazohusiana (Adjacent Rights and Freedoms) 

Kipengele hichi kinafanana dhana ya kuwa na uchaguzi huru na wa haki. 

Inaelezwa kuwa ili uchaguzi uwe bora ni lazima haki nyengine zinazohusiana 

na haki ya kupiga kura( adjacent rights) zielezwe na kutekelezwa. Haki hizo ni 

kama haki ya kujikusanya, uhuru wa kuongea na kutoa mawazo, uhuru wa 

vyombo vya habari, haki ya kujiunga na jumuiya ya wafanyakazi au chama 

chochote cha siasa.  

 

Katiba ya Zanzibar inampa kila Mzazibari haki ya kujiunga na chama cha 

siasa au vyama vya wafanyakazi (ibara ya 20 (1)). Katiba pia inampa kila 

Mzazibari haki ya kujikukusanya na uhuru wa kutoa mawazo na inajumuisha 

haki ya kupokea taarifa yeyote kutoka kwa chombo chochote bila ya kizuizi 
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chochote katika mawasiliano hayo. Zaidi ya hilo kila Mzanzibari anayo haki 

ya kupewa taarifa kwa matukio mbali mbali nchini na duniani kote ambalo ni 

muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi  na kwa jamii (ibara 18 (1) na 

(2) 

 

b) Kampeni za Uchaguzi 

Sheria ya Uchaguzi, Na.4, 2018 kifungu cha 62(2) kinaeleza kuwa, kila 

mgombea wa uchaguzi, wakala au chama cha siasa kina haki ya kufanya 

kampeni za uchaguzi kabla ya uchaguzi na ratiba ya kampeni hizo iwasilishwe 

kwa  Jeshi la Polisi na Mkuu wa Wilaya ndani ya wilaya ambayo kampeni 

hizo zinavyofanyika. Sheria ya uchaguzi inazuia kampeni kufanyika katika 

sehemu za dini na taaluma. Na yeyote atakayekwenda kinyume na sheria hiyo 

atakuwa ni mkosa na akithibitika atatozwa faini ya shilingi milioni tatu au 

kifungo kisichopungua miezi mitatu na kisichozidi miezi sita au vyote kifungo 

na faini. 

 

3. Anayestahili kujiandikisha na kupiga kura (Universal Suffrage) 

Katiba ya Zanzibar inaeleza kuwa kila Mzanzibari aliyetimia miaka 18 

anahaki ya kupiga kura katika uchaguzi unaofanyika Zanzibar isipokuwa 

wafungwa wanaoendelea na vifungo kwa mujibu wa Ibara (7 (1) na (2). 

Katiba inalipa Baraza la Wawakilishi uwezo wa kuweka masharti amabayo 

yatamzuia mtu asipige kura. Masharti haya yanahusu: 

 kama mzanzibari ana uraia wanchi nyengine; 

 ugonjwa wa akili uliothibitishwa na mahkama kuu; 

 mtu aliyetiwa hatiani kwa kosa la jinai na anaendelea kutumikia kifungo; 

 kukosa au kushindwa kuthibitisha au kutoa kitambulisho cha umri, uraia 

au  uandikishwaji kama mpiga kura; 

 

Mbali ya Masharti hayo, Sheria ya Uchaguzi, Na.4, 2018 kifungu cha 12(1) 

imeweka sifa ambazo mtu anaweza kuandikishwa kuwa mpiga kura ambazo ni:- 

(a) Ni Mzanzibar; 

(b) Amefikia umri wa miaka 18; 
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(c) Anacho na ataonyesha kitambulisho chake cha Mzanzibari Mkaazi 

kilichotolewa chini ya Sheria zinazohusiana na Kitambvulisho cha Mzanzibari 

Mkaazi; 

(d) Ana makaazi ya kudumu na amekuwa akiishi katika jimbo hilo kwa kipindi 

cha miezi 36 mfululizo; 

(e) Jina lake halimo katika la jimbo lolote lile; na 

(f) Hajazuiwa kuandikishwa kuwa mpiga kura na sheria nyengine yoyote ile. 

 

Hata hivyo, mfanyakazi wa jeshi la polisi, Idara maalum za SMZ, mfanyakazi wa 

serikali au wa jumuiya za kimataifa ambae amehamishiwa sehemu nyengine au 

mke au mume wa watu hao watahesabika kuwa na sifa za ukaazi.   

 

4. Haki ya Kugombania (Right to stand for election) 

Haki ya kugombania na masharti yake yameelezwa katika Katiba kulingana na 

nafasi inayogombaniwa. Kulingana na Ibara 26 (2) ya Katiba ya Zanzibar, ili mtu 

awe na sifa za kugombea nafasi ya Urais ni lazima awe na sifa zifuatazo: 

(a) Awe ni mzanzibari wa kuzaliwa; 

(b) Ametimiza umri wa miaka arobaini; 

(c) Ametimiza masharti ya kuchaguliwa kuwa Mjumbe wa Baraza la 

Wawakilishi; na 

(d) Ni mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa 

kilichosajiliwa rasmi kwa mujibu wa sheria za vyama vya siasa ya 1992. 

 

Kwa nafasi ya kugombea nafasi ya mjumbe wa Baraza la Wawakilishi, ibara ya 

68 inaeleza kuwa mgombea ni lazima awe na sifa zifuatazo: 

(a) Awe ni mzanzibari  

(b) ametimiza umri wa miaka ishirini na moja; 

(c) Amejiandikishwa au ana sifa za kuandikishwa katika jimbo la uchaguzi kama 

mpiga kura kwa uchaguzi wa Mjumbe wa Baraza la Wawakilishi; 

(d) Aweza kusoma, lakini ikiwa ana ulemavu wa uoni au aina nyengine ya 

ulemavu wa viungo anaweza kuzungumza lugha ya  Kiswahili; 

(e) Ni mwanachama na mgombea  aliyependekezwa na chama  cha siasa 

kilichosajiliwa rasmi kwa mujibu wa Sheria ya Vyama Vya Siasa; 

(f) Hazuiki kugombea uchaguzi chini ya masharti ya Katiba au Sheria nyengine.  
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Hata hivyo, Katiba kupitia Ibara ya 69 (1) inakataza watu wenye sifa zifuatazo 

kugombania nafasi ya kuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi: 

(a) Mtu mwenye uraia wa nchi nyengine; 

(b) Mtu ambae amethibitishwa na mahkama kuu kuwa baada ya kushauriwa na 

Daktari Bingwa ana ugonjwa wa akili; 

(c) Mtu asiyekuwa mwanachama na mgombea aliyependekezwa na  chama cha 

siasa; 

(d) Mtu aliyetiwa hatiani na kupewa adhabu ya kifungo kinachoanzia miezi sita 

au zaidi au kwa kosa la uchaguzi linalohusu uaminifu ndani ya miaka mitano 

kabla ya uchaguzi. 

 

Sifa za mtu anayetaka kugombea nafasi ya Udiwani zimeelezwa katika sheria ya 

uchaguzi ambazo ni:- 

(a) Awe ni mzanzibari; 

(b)  Ametimiza umri wa miaka 21; 

(c) Ameandikishwa au  ana sifa za kuandikishwa katika jimbo kama mpiga kura;   

(d) Aweza kusoma, lakini ikiwa ana ulemavu wa uoni au aina nyengine ya 

ulemavu wa viungo anaweza kuzungumza lugha ya  Kiswahili; 

(e) Ni mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa 

kilichosajiliwa rasmi kwa mujibu wa Sheria ya Vyama Vya Siasa. 

(f) Ni mkaazi wa kawaida katika eneo la mamlaka ya Serikali za Mitaa 

(g) Hazuiliki kugombea uchaguzi chini ya masharti ya Katiba au sharia nyengine. 

 

5. Haki ya kupiga Kura (Right to Vote) 

a)  Upigaji wa kura 

Upigaji kura unafanyika sehemu iliyoteuliwa na Tume ya Uchaguzi. Sheria ya 

Uchaguzi Na.4, 2018, kifungu cha 68 inaelekeza kuwa Msimamizi wa 

Uchaguzi ataweka vituo vya kutosha katika eneo la uchaguzi ili watu waweze 

kupiga kura kwa urahisi. Msimamizi wa uchaguzi atateuwa wasaidizi maafisa 

wa uchaguzi watakoawasaidia watu kupiga kura katika kila kituo. Afisa huyo 

anatakiwa aweke matangazo ndani na nje ya vituo yanayoelezea taratibu za 

kufuatwa katika upigaji kura. Pia ataweka visanduku vya kupigia kura na vitu 

vyengine ambavyo wapiga kura watavitumia kupigia kura. 
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Kwa mtu ambae ni mlemavu wa kuona au kusoma, anaweza kupiga kura 

mwenyewe kwa kutumia kifaa maalum au kuomba kusaidiwa kupiga kura na 

mtu mwengine atakayeshuhudiwa na Msimamizi wa Kituo.   

 

b) Kuhesabu kura 

Sheria ya Uchaguzi unaeleza kuwa kila mgombea anaweza kuteua mtu kuwa 

wakala wake katika kuhesabu kura. Katika kuhesbu kura, Msimamizi wa 

uchaguzi atafungua kisanduku cha kura, atatoa na kuhesabu kwa sauti kubwa 

kila karatasi ya kura na kurikodi jumla ya kura zilizomo katika kisanduku 

hicho. Baada ya idadi ya kura kujulikana, afisa wa uchaguzi atafungua kila 

karatasi, kuionyesha kwa watu waliopo na kutangaza kwa sauti mgombea 

aliyepata kura hiyo au kama imeharibika. Na hivyo hivyo atafanya mpaka 

zoezi litakalomalizika. 

 

 

6. Usawa katika kupiga kura (Equal suffrage) 

Kulingana na sheria ya uchaguzi, kila mtu anatakiwa aandikishwe na kupiga kura 

mara moja katika kila  uchaguzi. Mtu yeyote atakaejiandisha mara mbili ni kosa la 

jinai na akitiwa hatiani atalipa faini au kifungo kisichopungua miezi sita na 

kisichozidi mwaka mmoja au vyote faini na kifungo. 

 

Kabla ya kupiga kura mtu anatakiwa kuthibitisha kuwa anastahiki kupiga kura na 

hajapiga kura sehemu nyengine katika uchaguzi huo. Mpiga kura anatakiwa aweke 

alama katika jina la mgombea anaemtaka na hatakiwi kuandika kitu chochote 

kitakachomjuilisha.  

 

Kabla ya kuanza kupiga kura, afisa wa uchaguzi anatakiwa aonyeshe kwa watu 

waliomo katika chumba cha kupigia kura kisanduku kitupu cha kupigia kura. Baada 

ya kukifunga kwa lakiri, atakiweka katika sehemu iliyowazi ili kionekane kirahisi. 

Sheria zaidi zinaeleza kuwa, kisanduku cha kura kitakuwa katika hali ambayo 

itamuwezesha mpiga kura kupiga kura yake na asiweze kuitoa tena nje. 

 

7. Kura za siri (secrecy of votes) 
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Sheria ya uchaguzi inaeleza wazi kuwa mpiga kura atapiga kura yake kwa siri. Sheria 

inamtaka Msaidizi uchaguzi kuweka vituo vya uchaguzi vingi ili kumuezesha mpiga 

kura kupiga kura kwa siri. Ikitokezea mtu kupeleka malalamiko ya uchaguzi katika 

chombo chochote, hatotakiwa kutaja jina la mgombea alomtilia kura yake. Ikitokezea 

mpiga kura kumuonyesha mtu mwengine kura alopiga, kura hiyo itahisabika 

imeharibika. Zaidi ya hayo, sheria inakataza mtu kuvaa nguo yeyote, kuchukua bango 

au alama yeyote ya chama fulani katika kituo cha uchaguzi. Mtu yeyote 

atakaekwenda kinyume na matakwa hayo atakuwa ni mkosa na akitiwa hatiani 

atapewa adhabu ya kulipa faini shilingi 15,000/=.  

 

8. Matakwa ya wapiga kura kuheshimiwa (Free expression of the will of the voters) 

Tume ya haki za binaadamu ya umoja wa mataifa katika kukielezea kipengele hichi 

cha uchaguzi inasema kuwa matokeo ya uchaguzi haki na huru yahishimiwe na 

yatekelezwe. Baada ya uchaguzi wapiga kura wawe na haki ya kuwasilisha 

malalamiko yao yanayohusiana na uchaguzi katika vyombo vya utawala au mahkama. 

 

Sheria ya Uchaguzi Zanzibar inaipa Tume ya Uchaguzi mamlaka ya kutangaza 

matokeo ya uchaguzi na mtu au taasisi yeyote itakayotangaza matokeo kabla ya 

kutangazwa na Tume atakuwa ni mkosa na akitiwa hatiani atalipa faini isiyopungua 

milioni tano au kifungo kisichopungua miaka mitano au yote. 

 

Mgombea wa nafasi ya Uraisi atangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi kama atapata 

kura nyingi zaidi ya mgombea mwengine ya kura zote zilizopigwa.   

 

 

  


