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 PËRMBLEDHJE 

Transparenca e aktiviteteve financiare të 
partive politike është e nevojshme për llog-

aridhënien e tyre ndaj qytetarëve për paratë 
që marrin nga buxheti i shtetit dhe për të iden-
tifikuar ndikimet e mundshme nga donatorët 
privatë. Të dhënat për burimet dhe shpenzi-
met e parave të partive duhet të publikohen 
në kohën e duhur, në një format lehtësisht të 
qasshme dhe të kuptueshëm për të gjitha palët 
e interesit. 

Tendencat evropiane tregojnë se drejtimi 
në të cilin duhet të zhvillohet transparenca e 
partive politike është dixhitalizimi dhe qasja 
më e lehtë në të dhëna për aktivitetet finan-
ciare të partive. Shembujt nga Estonia dhe 
Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe 
dhe Irlandës së Veriut (në tekstin e mëtejmë: 
Mbretëria e Bashkuar) tregojnë një paraqitje 
moderne dhe gjithëpërfshirëse të të dhënave 
për financat e partive politike. Portalet online 
për transparencën financiare dhe llogarid-
hënien e partive politike, të krijuara nga or-
ganet kompetente në këto vende, e paraqesin 

informacionin në një formë me qasje të lehtë, 
të kërkueshme dhe të lexueshme. Në Estoni, 
Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermani, insti-
tucionet shtetërore luajnë një rol të rëndë-
sishëm në lehtësimin e qasjes së qytetarëve në 
të dhënat financiare të partive politike. Insti-
tucionet kompetente për mbikëqyrjen e finan-
cimit të partive politike publikojnë të dhënat 
në mënyrë të standardizuar në ueb-faqet e 
tyre, gjë që mundëson krahasimin e financave 
të partive të ndryshme dhe kandidatëve. 

Ndryshe nga shembujt evropianë, prak-
tika në Republikën e Maqedonisë së Veriut 
tregon se të dhënat për aktivitetet financiare 
të partive më të mëdha politike nuk janë lehtë-
sisht të qasshme dhe, më së shpeshti, publiko-
hen në një format që nuk është i kërkueshëm 
dhe i kuptueshëm për qytetarët. Ky material 
paraqet shembuj të mirë nga tre vende evro-
piane në mënyrë që të shërbejë për të prom-
ovuar transparencën financiare të partive dhe 
pjesëmarrësve në procesin zgjedhor në Re-
publikën e Maqedonisë së Veriut.
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TRANSPARENCA FINANCIARE – FAKTOR 
PËR RRITJEN E BESIMIT TË QYTETARËVE 

TE PARTITË 1 
Transparenca e të dhënave për burimet 

dhe shpenzimet e parave të partive 
politike nevojitet që ata të japin  llogari 
para qytetarëve, interesat e të cilëve 
përfaqësojnë dhe nga të cilët në mënyrë 
indirekte, nga buxheti i shtetit, ose direkte 
nëpërmjet donacioneve marrin fonde për 

të vepruar. Burimet e financimit të partive 
politike mund të ndikojnë ndjeshëm në 
politikat që përfaqësojnë më tej partitë dhe 
në vendimet që do të marrin kur të jenë në 
pushtet. Mënyra se si partitë i shpenzojnë 
paratë jep një pasqyrë nëse shpenzimet janë 
në përputhje me aktet ligjore.  

Duke qenë se në vetvete, transparenca nuk 
mjafton, shtetet vendosin mekanizma kontrolli 
për financimin e partive politike nëpërmjet in-
stitucioneve përkatëse që zakonisht luajnë një 
rol të dyfishtë. Së pari, institucionet kompe-
tente kontrollojnë përputhshmërinë e menax-
himit të financave të partive me legjislacionin 
dhe praktikat e mira. Së dyti, në shumicën e 
rasteve, institucionet janë njëkohësisht një 
platformë ku publikohen informacionet  për fi-
nancat e partive dhe në këtë mënyrë qytetarët 
kanë qasje në të dhënat e të gjitha partive në 
një vend. 

Publikimi dhe dorëzimi i raporteve finan-
ciare të partive te institucionet kompetente 
është hapi i parë drejt arritjes së synimeve të 
transparencës. Me qëllim që transparenca 
të fitojë vlerë reale për qytetarët, mediat dhe 
të gjithë aktorët e tjerë, është veçanërisht e 

rëndësishme që të dhënat për operacionet 
financiare të partive të digjitalizohen, gjë 
që do të mundësonte qasjen, të kuptuarit 
dhe përpunimin e lehtë të informacioneve. 

Ky dokument i shkurtër i politikave publike 
ofron një përmbledhje të praktikave më të mira 
të transparencës financiare të partive politike 
në tre demokracitë e zhvilluara evropiane. Do-
kumenti trajton detyrimet për transparencë 
dhe praktikën e partive dhe institucioneve, në 
krahasim me modelet e ndryshme të finan-
cimit të partive politike në Estoni, Mbretërinë 
e Bashkuar dhe Gjermani si vende me nivel të 
lartë të transparencës financiare. Në fund, do-
kumenti mbulon shkurtimisht transparencën 
financiare të partive në Republikën e Maqe-
donisë së Veriut dhe jep rekomandime për 
përmirësimin e situatës bazuar në shembujt e 
përpunuar.

Kjo është arsyeja se pse transparenca e financave të partive politike luan një rol 
vendimtar në arritjen e dy qëllimeve:

1 Zbulimi dhe kufizimi i ndikimeve të interesit privat në krijimin e politikave që janë të 
propozuara nga partitë, me çka, të paktën në teori, përmirësohet integriteti i punës 
së partive., dhe

2 Rritja e besimit të qytetarëve në punën e partive politike, duke përmirësuar kështu 
demokracinë e shoqërisë.  
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TRANSPARENCA DIXHITALE 
DHE PUBLIKIMI I TË DHËNAVE 

FINANCIARE PËR PARTITË NË EVROPË  2 

Transparenca në financimin e partive politike nënkupton publikimin në kohë të 
të dhënave të detajuara për aktivitetet e tyre financiare. Të dhënat duhet të jenë 

gjendet në një format lehtësisht të kërkueshëm dhe të kuptueshëm për qytetarët, gjë 
që arrihet më së miri përmes dixhitalizimit dhe publikimit të tyre në faqet e internetit 
të partive apo institucioneve përkatëse. Për më tepër, si praktikë e mirë, rekomandohet 
që të dhënat financiare të jenë të disponueshme për një periudhë më të gjatë kohore, 
idealisht përgjithmonë në faqet e internetit të partive.1 

Transparenca financiare e partive politike në demokracitë e zhvilluara evropiane 
është përgjithësisht e lartë, ku Estonia, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar dallohen 
si vende me sisteme të zhvilluara dhe praktikë të mirë të transparencës financiare.   

1 2 3 

1  Komisioni Venecian i Këshillit të Evropës, Shtator (2021) 
“Përmbledhja e opinioneve dhe raporteve të Komisionit Vene-
cian në lidhje me partitë politike”. 
2 Political parties financing surveillance committee, Financ-
ing reports, gjendet në: https://www.erjk.ee/en/financing-
reports/revenues-political-parties.  

ESTONIA

Një shembull i mirë i dixhitalizimit dhe 
transparencës së të dhënave në lidhje me 

financimin e partive politike është faqja e in-
ternetit e Komisionit për Mbikëqyrjen e Finan-
cimit të Partive Politike në Estoni (në tekstin 
e mëtejmë: Komisioni) https://www.erjk .ee/
en.2 Në Estoni aplikohet një model i përzier i 
financimit të partive politike. Raporti i finan-
cave publike dhe donacioneve private ndry-
shon ndërmjet partive, ku buxheti i shtetit 
është burimi kryesor i të ardhurave për shu-
micën e partive politike. Ata janë të detyruar 
që Komisionit t’i dorëzojnë raporte financiare 
tremujore, si dhe një regjistër të donacioneve 

i cili duhet të përmbajë emrat e donatorëve, 
llojin dhe shumën e donacionit.3 Komisioni më 
pas përpunon dhe publikon këtë informacion. 
Praktika e partive kryesore politike, si Partia e 
Reformës4 dhe Partia e Qendrës5, përveç publi-
kimit të pasqyrave financiare në faqet e tyre të 
internetit, duhet të publikojnë edhe një lidhje 
që të çon në të dhënat financiare të publikuara 
në faqen e internetit të Komisionit.

Faqja e internetit e Komisionit përm-
ban informacion të detajuar në një format 
të kërkueshëm mbi aktivitetet financiare 
të partive politike dhe pjesëmarrësve në 
zgjedhje. Faqja e internetit ka raporte tremu-1 2 3 

3  Riigikogu, (2015) Political parties act,  gjendet në: https://
www.legislationline.org/download/id/7835/file/Estonia_
Political_Parties_Act_1994_am2014_en.pdf.  
4  Reformierakond, Raporte, gjendet në:  https://www.reform.
ee/aruanded. 
5   Keskerakond, Raporte, gjendet në: https://keskerakond.
ee/et/erakonna-liikmed/aruanded.html. 

SHEMBUJ TË MIRË NGA ESTONIA, 
MBRETËRIA E BASHKUAR DHE GJERMANIA2.1 

2.1.1. 
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Në raportet tremujore për shpenzimet par-
tiake, shpenzimet totale janë paraqitur në disa 
kategori, përkatësisht kostot e aktiviteteve 
politike (reklama, marrëdhënie me publikun, 
publikimet, ngjarjet publike dhe aktivitetet 
tjera politike), kostot e punës dhe kostot e 
menaxhimit. Regjistri i të ardhurave përm-
ban të dhëna për llojin e të ardhurave, emrin/
mbiemrin e dhuruesit, shumën e donacionit 
dhe datën e lindjes ose numrin amë të dona-
torit. Raportet e financimit të fushatës trego-
jnë kostot dhe të ardhurat e pjesëmarrësve në 
zgjedhjet parlamentare, lokale dhe të Parla-
mentit Evropian. Shpenzimet paraqiten sipas 

shumës, llojit, datës, subjektit/personit të cilit 
i janë derdhur mjetet dhe numrit tatimor apo 
datëlindjes, shumës së aktiveve të paguara dhe 
të papaguara, gjegjësisht borxhet. Raportet e 
të ardhurave të fushatës përmbajnë informa-
cion në lidhje me llojin e të ardhurave, datën 
e pagesës, emrin e donatorit dhe shumën. 
Përveç raporteve të plota, faqja e internetit 
përmban një bazë të dhënash  nga të gjitha ra-
portet financiare të partive në dispozicion dhe 
e cila mund të kërkohet duke filtruar të dhënat 
sipas partisë politike, periudhës kohore, llojit 
të të hyrave/shpenzimeve dhe donatorëve.  

Shqyrtim i faqes së internetit të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financimit të Partive Politike 
në Estoni (https://www.erjk.ee/) - Baza e të dhënave gjithëpërfshirëse e të ardhurave 

dhe shpenzimeve të partive politike. 
 Në foto janë dhënë të hyrat të të gjitha partive për vitin 2020.

jore për të ardhurat e të gjitha partive politike 
nga viti 2013, raporte tremujore për shpenzi-
met e partive nga viti 2014, si dhe raporte për 

financimin e fushatave zgjedhore të partive 
politike, koalicioneve zgjedhore dhe kandi-
datëve të pavarur nga viti 2013 e deri më sot. 
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MBRETËRIA E BASHKUAR E BRITANISË 
SË MADHE DHE IRLANDËS SË VERIUT

Në Mbretërinë e Bashkuar, Komisioni Zgjed-
hor (në tekstin e mëtejmë: Komisioni) në 

faqen e tij të internetit   https://www.elec-
toralcommission.org.uk   ofron një pasqyrë të 
plotë dhe krahasuese të financave të partive 
në këtë vend. Faqja e internetit e Komisionit 
publikon të dhëna për donacionet dhe kreditë, 
shpenzimet e fushatës dhe funksionimin e 
rregullt të partive, si dhe pasqyrat financiare të 
partive politike.6  Partitë politike në Mbretëri-

në e Bashkuar e marrin pjesën më të madhe të 
buxhetit të tyre përmes donacioneve private. 
Përqindja e fondeve të buxhetit të shtetit që u 
jepen partive politike është më e ulët se fondet 
që partitë marrin nga donacionet private dhe 
jepen në formën e granteve për zhvillimin e 
politikave, fondeve për kryerjen e aktiviteteve 
të partive opozitare në parlament dhe finan-
cimit përmes ofrimit të shërbimeve.8 

Ajo që veçon faqen e internetit të Komisionit është paraqitja gjithëpërfshirëse e 
të dhënave financiare në disa kategori dhe mundësia për të kërkuar nëpër baza të të 
dhënave me filtra të shumtë, karakteristikë për çdo kategori të aktivitetit financiar.  Të 
gjitha të dhënat në faqen e internetit, së pari, mund të kërkohen sipas dy kritereve: 

grup i rregulluar - parti politike, parti më të vogla politike, aktivistë 
jopartiakë,7 pjesëmarrës në referendum dhe pjesëmarrës të tjerë në zgjedhje; dhe 

lloji i kërkimit - donacionet, kreditë, shpenzimet, pasqyrat financiare dhe detajet 
e subjekteve të regjistruara.

Të dhënat për të gjitha llojet e kërkimeve mund të renditen nga vlera më e fundit tek 
ajo më e vjetra e publikuar, si dhe nga vlera më e lartë tek ajo më e ulëta. 

1 2 

6  Komisioni zgjedhor, Donacionet, gjendet në:http://search.
electoralcommission.org.uk/?
7  Aktivistët jopartiakë janë personat ose organizatat që bëjnë 
fushatë gjatë zgjedhjeve, por nuk janë ose nuk kanë kandi-
datët e tyre në zgjedhje, marrin donacione politike dhe bëjnë 
shpenzime që duhet t’i raportojnë autoriteteve kompetente 
nëse tejkalojnë pragun e raportimit të përcaktuar me ligj.  

1 

8 E. Uberoi (January, 2016), „Political party funding: sources 
and regulations”, House of Commons library, gjendet në:  
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/
SN07137/SN07137.pdf  

•
•

Tabelat që tregojnë të dhënat nga pasqyrat 
financiare të të gjitha partive përmbajnë të 
dhëna për emrin e partisë politike, degën e 
partisë që ka dorëzuar raportin, të hyrat totale, 
shpenzimet, mjetet dhe detyrimet, datën e 
dorëzimit të raportit dhe datën e publikimit, 
si dhe raportin financiar bashkëngjitur në 
formatin .pdf dhe bilancin e gjendjes. Të dhënat 
mund të filtrohen sipas regjistrit, statusit të 
regjistrimit të subjekteve, vitit financiar dhe 
organit që ka paraqitur raportin.  

Shpenzimet e partive politike dhe pjesë-
marrësve të tjerë në zgjedhje gjatë periudhave 

zgjedhore shfaqen në një seksion të veçantë 
të faqes së internetit. Këto përfshijnë infor-
macione për shumën, datën dhe kategorinë 
e kostove, emrin/adresën dhe adresën e 
furnizuesve, datën e skadimit dhe pagesën 
e faturave, si dhe faturat e bashkangjitura në 
formatin .pdf dhe zgjedhjet/referendumet për 
të cilat janë bërë shpenzimet. Krahas shpenzi-
meve individuale të subjekteve, në faqen e 
internetit shfaqen këto të dhëna dhe gjithsej 
sipas kategorive të kostove, gjë që u mundë-
son qytetarëve të shohin shpenzimet totale të 
mjeteve gjatë periudhave zgjedhore. Të dhënat 
në tabela mund të filtrohen sipas zgjedhjeve/
referendumeve.  

2.1.2. 
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  Paraqitje e të dhënave nëpërmjet opsionit të kërkimit në faqen e internetit të Komisionit Zgjedhor të 
Mbretërisë së Bashkuar (http://search.electoralcommission.org.uk/ ). Fotografia tregon një Regjistër të 

donacioneve, duke përfshirë emrin e marrësit, llojin e subjektit, vlerën, datën kur është pranuar donacioni 
dhe nga kush, emrin e donatorit, llojin e subjektit, llojin e donacionit, datën kur është marrë donacioni 

dhe periudhën e raportimit financiar.  

Sa i përket kredive, në faqen e internetit 
gjendet informacioni për shumën e borxheve; 
statusi (i paguar / i papaguar); i paguara, 
i papaguara edhe shuma e mbetur për 
pagesë; datën e pagesës dhe maturimin 
e borxhit; dega e partisë e cila ka marrë 
mjetet; emri dhe mbiemri, adresa, statusi 
(person fizik ose juridik) dhe numri tatimor 
i huadhënësit; norma e interesit të kredisë, 
periudha raportuese, si dhe nëse kreditë 
janë raportuar në periudhën parazgjedhore 
apo paszgjedhore. Të dhënat e kredisë mund 
të filtrohen sipas periudhës kohore sipas: 
viteve dhe tremujorëve, datave, “periudhës 
së rregulluar” (zgjedhjet konkrete), datës së 
marrjes, pagesës dhe njoftimit të Komisionit 
të huasë, si dhe statusin e transaksionit. 
Informacionet mbi statusin e transaksioneve, 
të cilat përfshijnë pagesat dhe borxhet ende 
për t’u paguar, janë dhënë gjithashtu në një 
tabelë përmbledhëse. 

 Të dhënat mbi llojin e donacionit shfaqen në 
çdo faqe interneti për donacionet e Komisionit; 

kujt i është bërë (emri dhe mbiemri/emri, lloji 
i subjektit, regjistri); vlera e donacionit; data 
e marrjes; emri, adresa dhe statusi i donatorit 
(person fizik ose juridik), periudha e raportimit 
dhe faqja e internetit mund ta shfaqin këtë 
informacion në format të përmbledhur sipas 
llojit të dhurimit dhe statusit të donatorit. Të 
dhënat mund të kërkohen sipas periudhës 
kohore sipas viteve, tremujorëve dhe datave; 
periudha e zgjedhjeve, regjistri, koha e pranimit 
të donacioneve, përkatësisht donacioneve të 
marra para dhe pas zgjedhjeve, si dhe statusi 
i donatorit. Donacionet gjithashtu mund të 
kërkohen me emrin e donatorit, që ofron një 
paraqitje dhe shumën e përgjithshme të të 
gjitha donacioneve të bëra nga një subjekt. 
Kështu, duke grupuar shumat e përgjithshme 
të donacioneve nga donatorë individualë, është 
e lehtë të shihet nëse donatorët individualë 
bëjnë donacione të mëdha për partitë politike, 
gjë që mund të jetë një tregues i ndikimit të 
tyre të vërtetë në parti dhe politikbërje.   
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Partitë në Gjermani i raportojnë financat 
e tyre tek Kryetari i Parlamentit, pasi ai 

është përgjegjës për kontrollin e financave të 
partive dhe përcaktimin e pajtueshmërisë së 
raporteve të tyre financiare me dispozitat e 
Ligjit për partitë politike, si dhe përcaktimin e 
përqindjes të fondeve publike që do t’i marrin 
ato.9 Raportet financiare të partive publikohen 
më pas në faqen e Kuvendit.10 Partitë financo-
hen nga buxheti i shtetit, kuotat e anëtarësimit 
apo kontributet e të zgjedhurve dhe donacio-
net private. 

Raportet financiare të partive përmbajnë 
informacion të detajuar për të hyrat, shpenzi-
met, fondet dhe detyrimet e partive politike. 
Secila kategori e aktivitetit financiar paraqitet 
individualisht dhe në tabela përmbledhëse për 
partitë politike në tërësi, si dhe veçmas për 
secilën degë partiake. Raporti përmban edhe 
gjetjet nga analizat e kryera të financave dhe 
përputhshmërinë e tyre me dispozitat ligjore, 
si dhe një raport auditimi.

9  Federal Ministry of Justice and Consumer protection, Law 
on Political parties, gjendet në: https://www.gesetze-im-in-
ternet.de/partg/BJNR007730967.html 
10  Deutscher Bundestag, List of references for the statement of 
accounts, gjendet në: https://www.bundestag.de/parlament/
praesidium/parteienfinanzierung/rechenschaftsberichte/

Këto raporte gjenden në faqen e Kuvendit që nga viti 1984, pra pas vendosjes 
së detyrimit të Kryetarit të Kuvendit për të kontrolluar dhe raportuar për 
operacionet financiare të partive.  

Ajo që sistemin e transparencës financi-
are të partive politike në Gjermani e bënë të 
veçantë është urgjenca në raportimin e dona-
cioneve të mëdha tek institucioni kompetent 
dhe tek publiku. Përkatësisht, partitë janë të 
detyruara që menjëherë ta informojnë kryeta-
rin e Kuvendit për donacionet në llogarinë e 
tyre që kalojnë një kufi të caktuar, në këtë rast 
50 mijë euro. Pas marrjes së këtij informa-
cioni, në një afat sa më të shkurtër në faqen 
e internetit të Parlamentit bëhen publike shu-
ma totale e donacionit, emri dhe mbiemri dhe 
adresa e donatorit, cilës parti politike i është 
bërë donacioni dhe në cilën datë. 

Ky informacion ofron një pasqyrë të ndi-
kimeve të mundshme në politikat që partitë 
politike do të vazhdojnë të mbrojnë në vepri-
met e tyre. Prandaj, shpallja në kohë e dona-
cioneve të mëdha mund të ketë përfitime të 
konsiderueshme për qytetarët, veçanërisht në 
periudhën parazgjedhore. Disponueshmëria 

e këtyre të dhënave në uebsajtin e Kuvendit 
mundëson përpunimin e tyre nga media, or-
ganizatat e shoqërisë civile dhe aktorë të tjerë 
të cilët mund ta afrojnë informacionin deri te 
një grup më të madh qytetarësh. Për shembull, 
para zgjedhjeve parlamentare gjermane në 
shtator 2021, portali Politico (https://www.
politico.eu/) shkarkoi donacione të mëdha 
nga faqja e internetit e Parlamentit Gjerman, i 
përpunoi dhe i publikoi ato “live” në bazat e të 
dhënave të kërkueshme.11 

Portali ofron të dhëna për datën dhe sasinë 
e donacioneve individuale në vitin 2020 dhe 
2021, të cilat tejkalojnë shumën prej 50 mijë 
eurosh, identitetin e donatorëve, si dhe parti-
në politike të cilës i është bërë donacioni. Të 
dhënat mund të filtrohen sipas partisë poli-
tike, emrit të donatorit dhe mund të renditen 
sipas datës dhe sasisë së donacionit (nga më 
e ulëta deri te më e larta). Portali vizualisht 
(në grafik) paraqet dhjetë donacionet më të 
mëdha individuale, së bashku me emrat e do-
natorëve dhe rendit partitë sipas shumës to-
1 

11 Politico (July 30, 2021), German party donations: Live data, 
gjendet në: https://www.politico.eu/article/germany-elec-
tion-2021-political-party-donations-live-data-tracker/   

GJERMANI2.1.3. 
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Shqyrtim i faqes së internetit të portalit Politico 
https://www.politico.eu/article/germany-election-2021-political-party-donations-live-data-tracker/. 
Fotografia tregon dhjetë donacionet më të mëdha individuale për partitë në Gjermani në vitin 2021, 

duke përfshirë emrin e donatorit si dhe partinë përfituese. 

12   Deutscher Bundestag, Party donations over € 50,000 (from 
July 1, 2002), gjendet në: https://www.bundestag.de/parla-
ment/praesidium/parteienfinanzierung/fundstellen50000 

tale të donacioneve të marra në periudhën e 
analizuar. 

Donacionet e mëdha për partitë grupohen 
në faqen e internetit të Kuvendit në baza mu-
jore dhe publikohen në formën e raporteve që 
janë në dispozicion që nga viti 2002, e deri më 

sot.12 Përveç donacioneve me vlerë mbi 50,000 
€, partitë duhet të raportojnë në pasqyrat e 
tyre financiare identitetin (emrin/adresën 
dhe adresën) e të gjithë donatorëve që kanë 
dhuruar më shumë se 500 €, si dhe donatorëve 
që kanë dhuruar më shumë se 10,000 € në vit. 

Gjermani - praktikë e mirë për urgjencën në raportimin e donacioneve të mëdha
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 
PËR MASAT DHE POLITIKAT 3 

Tendencat evropiane në fushën e transpar-
encës financiare të partive politike trego-

jnë se vëllimi dhe cilësia e të dhënave të publi-
kuara duhet të rritet dhe mënyra e raportimit 
të tyre duhet të transformohet. Për të qenë 
lehtësisht të qasshmen, të dhënat për financat 
e partive duhet të jenë në format dixhital dhe 
të lexueshme në mënyrë elektronike,  dhe më 
pas do të mund të analizohen nga vëzhgues, 
qytetarë të interesuar dhe gazetarë. 

Shembujt nga Estonia dhe Britania e Madhe 
tregojnë një paraqitje moderne dhe gjithëpërf-
shirëse të të dhënave për financat e partive 
politike. Portalet e krijuara nga autoritetet 
kompetente në këto vende e paraqesin infor-
macionin në një formë lehtësisht të qasshme, 
gjithëpërfshirëse, të kuptueshme dhe të lex-
ueshme. Ndryshe nga praktika në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut, ku pasqyrat financiare 
janë të papërdorshme për përpunim dixhital 
(zakonisht publikohen si dokumente të skan-
uara në formatin .pdf), shembujt nga Estonia 
dhe Mbretëria e Bashkuar tregojnë tendencën 
moderne të bazave të të dhënave digjitale për 
financimin e partive.13 Të dhënat janë të stan-
dardizuara dhe të lexueshme në mënyrë ele-
ktronike, kështu që më shumë palë të intere-
suara, si gazetarë, akademikë dhe studiues 
qytetarë, mund të përfshihen në mënyrë indi-
rekte në monitorimin se si partitë i shpenzo-
jnë paratë e tyre.  

Shkalla e transparencës nuk lidhet do-
mosdoshmërisht me modelin e financimit të 
partive politike. Qëllimi kryesor i transpar-
encës, veçanërisht për sa i përket të ardhurave 
të partive politike, është të kontrollojë ndikim-
in e interesit privat në politikëbërjen dhe lidh-
jet e mundshme klienteliste. Parimet janë uni-
versale, kështu që detyrimet për transparencë 
financiare të partive politike nuk ndryshojnë 
dukshëm ndërmjet vendeve në të cilat partitë 
financohen më shumë nga buxheti i shtetit, 
ndryshe nga ato në të cilat financimi i partive 
bazohet në donacione private. Në të dyja ras-

tet, në përgjithësi, informacioni i kërkuar nga 
partitë në lidhje me aktivitetet e tyre finan-
ciare janë pasqyrat financiare vjetore, lista e 
donacioneve dhe donatorëve, informacioni 
për totalin e aktiveve dhe borxheve me dife-
renca minimale në formatin në të cilin ato janë 
dorëzuar.

Mënyra e raportimit për financat e partive 
politike tek institucionet përgjegjëse për 
mbikëqyrjen e operacioneve të tyre financi-
are është e rëndësishme për evidentimin e 
shkeljeve të mundshme, korrupsionin dhe llog-
aridhënien. Është veçanërisht e rëndësishme 
që institucionet, por edhe partitë politike, të 
publikojnë në faqet e tyre të internetit rapor-
tet nga auditimi dhe analizat financiare, me 
qasje të lehtë dhe të kuptueshme, por edhe në 
një format të kërkueshëm dhe të kuptueshëm 
për publikun. Informacioni i detajuar për 
donatorët është një tregues i rëndësishëm i 
transparencës së partive politike. Publikimi 
urgjent, si në rastin e Gjermanisë, nuk është 
vetëm çështje transparence, por mund të ketë 
edhe një vlerë të drejtpërdrejtë demokratike. 
Kështu, për shembull, informacioni i publi-
kuar gjatë fushatës zgjedhore i shton kontekst 
deklaratave dhe programeve të partive dhe e 
bën zgjedhjen e votuesve më të informuar. 

Në rastin e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, ku problemi konstatohet në publikim-
in e pasaktë dhe të paarritshëm të raporteve 
të partive politike dhe institucioneve në ueb-
faqet e tyre, partitë dhe institucionet kompe-
tente duhet të ndërmarrin më shumë veprime 
për rritjen e transparencës së tyre. Palët dhe 
institucionet në faqet e tyre të internetit, duke 
ndjekur shembullin e Estonisë, mund të dix-
hitalizojnë të dhënat nga pasqyrat financiare 
dhe raportet për analizat e kryera dhe t’i bëjnë 
ato në një format që mundëson kërkimin e të 
dhënave dhe mjaftueshëm të kuptueshme për 
publikun e gjerë. Përveç kësaj, duke ndjekur 
shembullin e Gjermanisë dhe Mbretërisë së 
Bashkuar, është e mundur të shihet nëse do-



natorë individualë bëjnë donacione të mëdha 
për parti të caktuara politike dhe kështu, pas 

marrjes së pushtetit, mund të ndikojnë në 
politikbërjen. 
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