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Funksionimi i papenguar i partive politike 
në shoqëritë demokratike kushtëzohet 

nga mjetet financiare. Për veprimin e papen-
guar dhe realizimin e qëllimit të tyre themelor 
– marrjen e pushtetit, qeverisjen e shtetit dhe 
zbatimin e politikave të tyre - nevojiten mjete 
financiare. Legjislacioni kombëtar rregullon 
financimin e partive dhe modelet e financimit 
ndryshojnë nga vendi në vend dhe kushtëzo-
hen nga tiparet shoqërore dhe ekonomike, si 
dhe nga tradita demokratike e vendit.  Ekzisto-
jnë kryesisht tre modele të sigurimit të finan-
cave për partitë politike: financimi privat, pub-
lik dhe kombinimi i të dy modeleve (burimet 
private dhe publike).

Financimi privat është lidhja e partisë me 
qytetarët që ofrojnë mjetet. Mjetet private 
merren nëpërmjet: anëtarësisë, donacioneve 
dhe aktiviteteve ekonomike (në raste të caktu-

ara). Anëtarësia si një nga burimet kryesore të 
financimit të partisë, e cila forcon marrëdhëni-
et e partisë politike me anëtarët e saj.  Dona-
cionet nga personat privatë dhe juridikë janë 
mënyra e dytë e financimit privat dhe është 
e rëndësishme të përcaktohet se kush është 
donatori dhe për çfarë përdoren paratë. Do-
nacione të tilla financiare ndikojnë seriozisht 
në besimin e publikut dhe rrezikun e ndikimit 
të donatorëve në vendimet e partisë. Në disa 
vende, partitë mund të angazhohen në aktiv-
itete ekonomike, të tilla si shitja ose dhënia me 
qira e pronës së tyre. 

Financimi i partive me fonde publike është 
praktikë në shumë vende. Kjo për shkak të fak-
tit se partitë janë të nevojshme për procesin 
zgjedhor dhe demokratik në vend dhe synon të 
mbulojë një pjesë të kostove të partive politike 
dhe të ulë presionin nga interesat e donatorëve 

Përmbledhje



2

Partitë politike janë një segment i rëndë-
sishëm në shoqëritë moderne demokra-

tike dhe pa to është e pamundur të organizohet 
jeta politike. Në mënyrë që partitë të funk-
sionojnë pa probleme dhe të veprojnë drejt re-
alizimit të qëllimit të tyre themelor – fitimit të 
pushtetit për të drejtuar vendin dhe zbatimin e 
politikave të tyre, ato kanë nevojë për burime 
financiare. Vendet që aspirojnë drejt demokra-
cisë dhe sundimit të ligjit përballen me sfidën 
e zgjedhjes së modelit të duhur të financimit të 
partive dhe fushatave zgjedhore që do të sig-
urojë financim të qëndrueshëm, transparent 
dhe të përgjegjshëm të partive politike dhe do 
t’i bëjë ato të qëndrueshme ndaj rreziqeve të 

korrupsionit. Legjislacioni kombëtar rregullon 
kushtet për themelimin, funksionimin, finan-
cimin dhe menaxhimin e partive politike. 

Partitë politike financojnë funksionimin 
dhe aktivitetin e tyre sipas tre modeleve: 
financim privat, financim publik dhe duke 
kombinuar të dy modelet (burimet private 
dhe publike). Modelet nuk janë plotësisht të 
unifikuara, ka variacione në varësi të sistemit 
politik të vendit në të cilin aplikohet modeli. 
Ndryshimet në mënyrën e financimit të par-
tive rrjedhin nga tiparet politike, shoqërore 
dhe ekonomike të vendit si dhe nga tradita 
demokratike e vendit. 
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të mëdhenj. Financat publike janë direkte ose 
indirekte. Financat direkte janë fonde të cilat 
u paguhen partive politike pas plotësimit të 
kushteve dhe kritereve të caktuara nga shteti. 
Financimi indirekt bëhet përmes një sërë 
përfitimesh të cilat partitë politike dhe kandi-
datët i marrin nga shteti. Kryesisht, ekzistojnë 
tre modele për shpërndarjen e financave të 
buxhetit publik për partitë: 

• duke arritur një prag të caktuar           
 zgjedhor; 

• me shpërndarje proporcionale sipas 
numrit të përfaqësuesve të zgjedhur ose për-
qindjes së votave të fituara, përkatësisht për-
faqësues të zgjedhur; dhe

• një kombinim i të dyjave.
 Mjetet publike të marra nga partitë za-

konisht janë të destinuara për fushatën zgjed-
hore, për përkrahjen e aktiviteteve të rregullta 

partiake ose për realizimin e qëllimeve par-
tiake - bazuar në parimet e tyre ideologjike. 
Megjithatë, në disa vende, financimi shtetëror 
synon gjithashtu të demokratizojë partitë, 
duke synuar të sigurojë përfshirjen në punën 
e tyre të grupeve të nënpërfaqësuara ose të 
margjinalizuara. Partitë zakonisht i kushto-
jnë një pjesë të kapaciteteve dhe burimeve të 
tyre zhvillimit dhe promovimit të të rinjve dhe 
grave dhe zhvillimit të qendrave hulumtuese 
dhe shkencore, si dhe edukimit të anëtarëve të 
brendshëm.

 Financimi i kombinuar i partive politike 
- nga financat publike dhe private - është i za-
konshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Bal-
anca ndërmjet financimit publik dhe atij privat 
redukton kushtëzimin e partive nga një burim 
i vetëm financimi.
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1.1 FINANCIMI NGA BURIME PRIVATE
(ANËTARËSIMI, DONACIONET DHE AKTIVITETET EKONOMIKE)

Financimi i partive nga burime private 
konsiderohet si modeli më i vjetër i fi-

nancimit,1 ku partia lidhet me votuesit e saj, 
qytetarët, të cilët sigurojnë fondet. Financimi 
privat zakonisht ka dy burime: tarifat e 
anëtarësimit dhe donacionet, por ka vende 
ku partive u lejohet të mbledhin të ardhu-
ra për arsye të tjera, siç janë aktivitete të 
ndryshme ekonomike. 

Anëtarësia është një nga burimet kryesore 
të financimit të partisë dhe është e rëndë-
sishme për vetëqëndrueshmërinë e partisë, 
por është edhe një investim i anëtarësimit që 
forcon marrëdhëniet me partinë politike. Në 
aktet e brendshme të partive përshkruhet shu-
ma e anëtarësimit, mënyra e marrjes dhe qël-
limi i këtyre fondeve. Këto mjete shpërndahen 
në buxhetin e partisë dhe janë mjete nga bur-
ime direkte të marra nga anëtarët e partisë.

Donacionet nga subjektet private dhe ju-
ridike janë mënyra e dytë e financimit pri-
vat dhe tërheqin më shumë vëmendje sesa 
anëtarësimi. Fokusi i donacioneve është në dy 
aspekte: aspekti i parë është se cili është profi-
li i donatorëve (qofshin ata vendas apo të huaj, 

persona fizikë apo juridikë), dhe aspekti i dytë 
është se si shpërndahen dhe shpenzohen mje-
tet e dhuruara brenda buxhetit të partisë.2 Nor-
mat ligjore përcaktojnë: llojin e donacioneve, 
sasinë e tyre, nëse donatori bëhet publik ose 
mbetet anonim, si dhe mënyrën e informimit 
të institucioneve dhe publikut për sigurimin 
e fondeve, për të minimizuar mundësitë për 
funksionimin e paligjshëm të partive. 

Disa vende gjithashtu lejojnë që partitë të fi-
nancohen përmes burimeve shtesë dhe aktiv-
iteteve ekonomike. Partitë posedojnë pasuri të 
luajtshme dhe të paluajtshme, kështu që, për 
shembull, në Estoni është e mundur që partitë 
të kryejnë transaksione pronësore, gjegjësisht 
ta japin me qira ose ta shesin atë. Në Poloni 
dhe Republikën Çeke, palët lejohen të kenë 
të ardhura nga kreditë bankare dhe normat 
e interesit.3 Aktivitete të tjera ekonomike të 
kryera nga partitë janë ofrimi i shërbimeve si 
shtypja  dhe shitja e materialeve promocion-
ale. Aktivitete të tilla ekonomike sjellin të hyra 
në buxhetet e partive dhe kontribuojnë në pa-
varësinë dhe vetëqëndrueshmërinë e tyre më 
të madhe. 

1 Klimovski, Savo, Karakamisheva, Jovanovska, Tanja. 
(2016). „Политички партии и интересовни групи“. 
Фондација Конрад Аденауер во Република Северна 
Македонија и Правен факултет „Јустинијан Први” 
Скопје. Gjendet në: <https://cutt.ly/WPUHUiH>

2 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
“Political Party Funding Regulation in Europe, East and 
West: A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights. Gjendet në: <https://cutt.
ly/6PUG32u> 
3  Ibid.
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1.2 FINANCIMI NGA BUXHETI I SHTETIT
(DIREKT OSE INDIREKT)

Rreziqet që vijnë nga financimi nga bur-
imet private janë motivi i donatorit 

dhe tendenca e partisë kur është në pushtet 
(por edhe në opozitë) për të mbrojtur intere-
sat e donatorit kundrejt atyre të qytetarëve.  
Prandaj, qëllimi i financimit të partive politike 
me financa publike është të zvogëlohet varësia 
e partive donatore nga individë dhe korporata 
të fuqishme financiarisht dhe në këtë mënyrë 
të mbrohet dhe forcohet demokracia, si dhe të 

4 Falguera, Elin. Jones, Samuel. Ohman, Magnus. (2014). 
“Funding of Political Parties and Election Campaigns“. In-
ternational Institute for Democracy and Electoral Assis-
tance. Gjendet në: <https://cutt.ly/sPUKq26>

5 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
“Political Party Funding Regulation in Europe, East and 
West: A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights. Gjendet në: <https://cutt.
ly/6PUG32u>
6 Klingeren. M. van. (2015). “Party Financing and referen-
dum campaigns in EU member stats“. European Parliament.  
Gjendet në: <https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2015/519217/IPOL_STU(2015)519217_
EN.pdf>

Vendet evropiane zakonisht përdorin tre modele me kritere për shpërndarjen e fondeve 
shtetërore. Modeli i parë është arritja e pragut të zgjedhjeve, pasi të fitojë një përqindje të 
caktuar votash, partia mund të marrë fonde nga shteti (për shembull, Letonia). Modeli i 
dytë është proporcional dhe në përputhje me votat apo mandatet e fituara rriten fondet e 
marra nga shteti (për shembull Finlanda, Franca, Greqia, Norvegjia, Spanja). Modeli i tretë 
është një kombinim i kritereve nga të dy modelet, partitë marrin një shumë të përgjith-
shme që rritet në përputhje me votat e marra (për shembull, Austria, Belgjika, Luksem-
burgu, Portugalia, Suedia).5 

mundësohet që më shumë parti të marrin pjesë 
në politikë. Në shumë vende, fondet e buxhetit 
të shtetit janë një burim i rëndësishëm finan-
cimi për partitë politike. Secili vend përcakton 
në legjislacionin kombëtar se si do të shpërn-
dahen fondet publike për partitë politike.4 

Ndryshimet midis modeleve të financimit 
në vendet evropiane janë rezultat i përvojave 
historike dhe dallimeve në kushtet shoqërore.

Financimi shtetëror mund të bëhet nëpërm-
jet financimit direkt ose indirekt. Financimi 
direkt i partive politike bëhet përmes ndarjes 
së fondeve direkte, në përputhje me kushtet e 
përcaktuara të shtetit. Fondet e parashikuara 
në buxhetin e shtetit, sipas një modeli të cak-
tuar, transferohen te partitë politike. Finan-
cimi indirekt sigurohet nëpërmjet një sërë 
përfitimesh që partitë politike dhe kandidatët 
marrin nga shteti. Të tilla janë, për shembull, 
përjashtimet tatimore për donatorët, përjash-
timet tatimore për partitë, hapësirat e lira, 
hapësira mediatike, reklamat, materialet re-
klamuese etj.6 

Financimi publik i partive politike në Evropë 
ka dy qëllime kryesore. Synimi i parë është 
zvogëlimi i varësisë financiare dhe presionit 
të partive nga donatorë të mëdhenj që mund 
të ndikojnë në interesat e tyre private për të 
shtypur interesat publike të qytetarëve, kështu 
që partia do të sigurojë një pjesë të mjeteve për 
funksionim dhe fushatë nga buxheti i shtetit. 
Qëllimi i dytë është inkurajimi i partive që të 
zbatojnë aktivitete dhe politika për zhvillimin 
e brendshëm të anëtarësimit përmes organiza-
tave rinore, qendrave hulumtuese, si dhe nis-
mave për promovimin e barazisë gjinore. 
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7 Me përjashtim të Maltës dhe Italisë.

8 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
“Political Party Funding Regulation in Europe, East and 
West: A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights. Gjendet në: <https://cutt.
ly/6PUG32u> 

1.3 

2.1 

FINANCIM I KOMBINUAR
(NGA BURIME PUBLIKE DHE PRIVATE)

SHPËRNDARJA DUKE
ARRITUR PRAGUN ZGJEDHOR 

Financimi i kombinuar i partive politike - 
nga financat publike dhe private - është 

i zakonshëm. Ky kombinim siguron një hyrje 
të fondeve në parti nga burime të shumta që 
ofron një mundësi më të madhe për rritjen e 

Një shembull tipik i shpërndarjes së 
parave të shtetit për partitë në bazë të 

arritjes së pragut zgjedhor është Letonia, ku 
partitë, pasi kalojnë një prag të caktuar zgjed-
hor (përqindja minimale e votave të fituara), 
shpërndajnë paratë publike në mënyrë të 
barabartë për të gjithë. Në Letoni partitë që 

Financimi publik është i pranishëm pothuajse në të gjitha vendet e Bashkimit Evro-
pian.7  Për të marrë fondet publike direkte, partitë në vendet e Bashkimit Evropian 

duhet të plotësojnë disa kushte dhe kritere të shtetit. Më shpesh, partitë kanë tre modele 
për shpërndarjen e financave të buxhetit publik: 

1. duke arritur një prag të caktuar zgjedhor;
2. me një shpërndarje proporcionale sipas numrit të përfaqësuesve të zgjedhur ose 

përqindjes së votave të fituara; ose
3. me një kombinim të të dyjave.8

tyre afatgjatë dhe planifikimin e aktiviteteve të 
ardhshme. Financimi i kombinuar ka kufizime 
në hyrjen e fondeve publike dhe private që 
janë në përputhje me legjislacionin kombëtar.

fitojnë 2% të votave në zgjedhjet e mëparshme 
marrin një shumë të caktuar parash çdo vit 
kalendarik. Fondet shtetërore shpërndahen 
në mënyrë të ngjashme në Slloveni dhe Greqi, 
ku pragu zgjedhor është më i lartë se në Letoni 
me 3% të votave në zgjedhjet e fundit. 

MËNYRAT E NDARJES SË FINANCAVE
PUBLIKE PËR PARTITË POLITIKE2 



6

2.2 

2.3 

SHPËRNDARJA PROPORCIONALE 

SHPËRNDARJA E KOMBINUAR

Në disa vende evropiane, fondet shpërn-
dahen në mënyrë proporcionale me vo-

tat e marra. Estonia dhe Finlanda përdorin 
kriterin e shpërndarjes proporcionale të fond-
eve sipas numrit të përfaqësuesve të zgjedhur 
ose përqindjes së votave të fituara. Partitë par-

Disa vende evropiane përshkruajnë kri-
tere të kombinuara për shpërndarjen 

e fondeve nga shteti për partitë politike. Ky 
model parashikon që një pjesë e financave 
publike të paguhet në formën e një shume fikse 
për të gjitha partitë politike pjesëmarrëse në 
zgjedhje. Pjesa e mbetur e mjeteve të parapara 

lamentare në Estoni marrin fonde në përpjes-
tim me numrin e mandateve të fituara. Manda-
tet e fituara në zgjedhjet e fundit parlamentare 
janë gjithashtu bazë për marrjen e financave 
publike në Finlandë, dhe shuma përcaktohet 
çdo vit, në përputhje me kornizën buxhetore.9  

shpërndahet proporcionalisht në përputhje 
me votat e marra në zgjedhjet e fundit.10 Luk-
semburgu parashikon pikërisht këtë model, 
sipas të cilit partia pjesëmarrëse në zgjedhje 
merr një shumë fikse, pas së cilës merr mjete 
shtesë në varësi të rezultateve në zgjedhje.11 

10 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
“Political Party Funding Regulation in Europe, East and 
West: A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights. Gjendet në: <htt¬ps://cutt.
ly/6PUG32u>

9 Klingeren. M. van. (2015). “Party Financing and refer-
endum campaigns in EU member stats“. European Parlia-
ment. Gjendet në: <https://cutt.ly/0PULiiq>
11 Klingeren. M. van. (2015). “Party Financing and refer-
endum campaigns in EU member stats“. European Parlia-
ment. Gjendet në: <https://cutt.ly/0PULiiq>
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2.4 KRITERE SHTESË PËR FINANCIMIN
E PARTIVE POLITIKE 

Përveç këtyre modeleve, në disa vende, 
krahas pragut zgjedhor, përfshihen 

edhe kritere të tjera për buxhetim shtetëror 
të partive. Në Poloni, për shembull, përf-
shihet vëllimi i shpenzimeve të bëra gjatë 
fushatës, dhe në Gjermani financat publike 
kushtëzohen nga shuma e donacioneve të 
marra nga burime private.

Modeli polak i financimit mbështetet në 
financat publike dhe fondet që partitë mar-
rin drejtpërdrejt ose ne mënyrë indirekte nga 
shteti. Mjetet që i marrin partitë politike po-
lake janë në thelb një kombinim i financimit 
publik dhe privat, por shumica e financimit në 
dispozicion të partive në këtë vend vijnë nga 
burime publike. Polonia ka parashikuar në 
legjislacionin e saj një sasi të konsiderueshme 
financimi publik për partitë politike, të cilat 
merren në bazë të pragut zgjedhor dhe shpen-
zimeve të bëra gjatë fushatës zgjedhore.12 
Gjithashtu, subvencionet indirekte shtetërore 
kontribuojnë ndjeshëm në financimin e par-
tive, kryesisht nëpërmjet transmetimeve falas 
gjatë zgjedhjeve dhe subvencionimit të gru-
peve parlamentare.13 Pavarësisht mundësive 
të financimit publik, partitë polake kanë kufi-
zime në mbledhjen e fondeve nga burime pri-
vate. Donatorët e partive nuk mund të jenë nga 
korporata, sindikata apo të huaj, por vetëm in-
dividë që janë shtetas ose kanë vendbanim të 
përhershëm në Poloni. Burime shtesë financi-
mi mund të sigurohen nëpërmjet transaksion-
eve të pronave të partive, trashëgimive, nor-
mave të interesit, tregtimit të bono thesareve 
qeveritare dhe huadhënies.   

Përjashtim nga praktikat më të zakonshme 
të ndarjes së fondeve publike në vendet evro-
piane ka në Gjermani. Sistemi gjerman i finan-
cimit të partive mbështetet në tre elementë: 
tarifat e anëtarësimit të paguara nga anëtarët 
e partisë, donacionet nga personat fizikë 
dhe juridikë dhe, së fundi, fondet publike të 
kushtëzuara nga shuma e financimit të marrë 
nga burime private. Kjo skemë financimi ndi-
hmon ndjeshëm në reduktimin e mungesës 
së të ardhurave të partive gjermane, por qël-
limi kryesor është të inkurajojë partitë  që 
të përfshijnë qytetarët në jetën politike dhe 
të mbështesin financiarisht punën e tyre.14  
Mjetet publike nuk mund të jenë më të mëd-
ha se mjetet e grumbulluara nga vetë partia, 
gjegjësisht partitë duhet të sigurojnë gjysmën 
e mjeteve nga burime private.  Kjo mënyrë fi-
nancimi zvogëlon dallimin mes vetë partive. 
Sipas këtij modeli, ata inkurajohen vazhdim-
isht të marrin mjete private dhe janë më pak 
të varur nga financat e marra në bazë të rezul-
tateve zgjedhore. 

Në Maltë dhe Itali, nga ana tjetër, partitë 
nuk marrin mjete buxhetore. Vetëm në Maltë, 
ekziston një fond vjetor i ndarë për partitë par-
lamentare për të zhvilluar marrëdhëniet me 
Bashkimin Evropian dhe rajonin e Mesdheut. 
Në Itali, financimi publik është reduktuar 
gradualisht që nga viti 2014 me miratimin e 
ligjit dhe u shfuqizua plotësisht në vitin 2018, 
por ka burime financimi indirekt, kryesisht 
për mbulim mediatik.15 Miratimi i një politike 
të tillë është rezultat i një diskutimi publik disa 
vjeçar për kostot e larta, varësinë e partive nga 
financat publike dhe korrupsionin.

12 Ikstens. Janis. (2001). „Party and Campaign Funding in 
Eastern Europe: A Study of 18 Member Countries of the 
ACEEEO“. Gjendet në: <https://cutt.ly/uPUL323>
13 Deputetë marrin mbështetje, zakonisht për ngritjen e ka-
paciteteve që nuk është pagesë direkte financiare.

14 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
“Political Party Funding Regulation in Europe, East and 
West: A Comparative Analysis“ OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights. Gjendet në: <https://cutt.
ly/6PUG32u>
15 European Public Accountability Mechanisms. Gjendet 
në:<https://europam.eu/?module=overview>



Arsyetimi i financimit të partisë me mjete 
shtesë (fondet shtesë nga kuota e rreg-

ullt e anëtarësimit), vë në pikëpyetje pavarësi-
në e partisë dhe bart rrezikun e lidhjeve shtesë 
dhe vendimeve të kushtëzuara të inkurajuara 
nga donatori i fondeve të mëdha. Mundësia e 
abuzimit ndikon seriozisht në besimin e publi-
kut në sistemin demokratik dhe legjitimitetin 
e aktorëve politikë. 

Fondet publike në shumicën e vendeve 
evropiane janë të destinuara për të fi-

nancuar fushatën zgjedhore, për të mbështe-
tur aktivitetet e vazhdueshme partiake ose 
për të arritur qëllimet e partisë bazuar në pa-
rimet e tyre ideologjike. Megjithatë, në disa 
vende, financimi shtetëror synon gjithashtu 
të demokratizojë partitë duke përfshirë grupe 
të nënpërfaqësuara ose të margjinalizuara në 
punën e tyre. Kështu, partitë politike janë të 
kushtëzuara që një pjesë të fondeve publike 
të përdorin për promovimin dhe përfshirjen 
e grave, të rinjve dhe personave me aftësi të 
kufizuara, edukimin e anëtarëve dhe zhvil-
limin e qendrave hulumtuese. Kjo sepse par-
titë zakonisht fokusohen vetëm në disa pjesë 
apo fusha që ato i zhvillojnë dhe inkurajojnë 

Balancimi ndërmjet financimit publik dhe 
atij privat të partive politike, i bërë sipas nevo-
jave të shtetit, redukton varësinë e partive nga 
burimi i financimit. Financimi publik siguron 
stabilitetin e partive dhe zvogëlon presion-
in nga donatorët e mëdhenj dhe ndikimin e 
tyre në jetën politike, ndërsa financimi privat 
zvogëlon varësinë nga shteti. 

dhe shteti në këtë mënyrë siguron përfshirjen 
e grupeve dhe zonave më pak të përfaqësuara.  
Shumica e partive vendosin të investojnë në 
të rinjtë përmes organizatave rinore (Austri, 
Qipro, Gjermani, Lituani, Holandë, Slloveni dhe 
Spanjë). Një pjesë e financimit të marrë nga 
partitë janë të parashikuara për hapjen dhe 
mbështetjen e qendrave hulumtuese, si ato në 
Austri, Belgjikë, Gjermani, Hungari, Spanjë dhe 
Holandë. Franca, si dhe Sllovenia dhe Finlanda, 
i fokusojnë këto fonde në aktivitete për pro-
movimin e grave dhe të drejtave të grave.

Shtetet stimulojnë partitë politike që të 
emërojnë më shumë kandidate gra në listat 
zgjedhore përmes financimit gjinor. Ky lloj fi-
nancimi nënkupton që një pjesë e shumës së 
marrë nga buxhet ka për qëllim promovimin 

BALANCË NË BURIMET E FINANCIMIT
TË PARTIVE POLITIKE 

KUSHTËZIMI PËR MARRJEN
E MJETEVE PUBLIKE 

3 

4 

Financimi publik është një formë e lehtësimit dhe reduktimit të presionit ndaj partive për 
të marrë fonde nga burime private dhe synon të mbulojë pjesërisht shpenzimet e bëra nga 
partitë. Është e rëndësishme që shpërndarja e mjeteve publike të bëhet sipas kritereve të 
qarta të përcaktuara me ligj, të cilat do të bazohen në mundësi të barabarta për të gjitha 
partitë politike pjesëmarrëse në skenën politike. Vendet që financojnë partitë politike me 
mjete publike kanë gjithashtu kontrolle të qarta mbi shpenzimet e financave, por është 
gjithashtu e rëndësishme që partitë të kushtëzohen me transparencën financiare. Finan-
cimi i drejtpërdrejtë publik zakonisht shoqërohet me mekanizma të qartë për kontrollin e 
shpërndarjes së fondeve.  
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Sipas legjislacionit të disa vendeve evropiane, partitë politike mund të humbasin (një pjesë 
të) financimit shtetëror nëse nuk ka përfaqësim të të dy gjinive në listat zgjedhore. Partitë 
në Irlandë mund të humbasin gjysmën e financimit të tyre shtetëror nëse  në listën e kan-
didatëve nuk ka 40% gra ose 40% burra. Në Portugali, partitë mund të humbasin deri në 
80% të mjeteve të tyre publike nëse një e treta e kandidatëve në listat zgjedhore nuk janë 
gra. Mosrespektimi i kuotave të përcaktuara për përfshirjen e grave në listat zgjedhore në 
Francë parashikon ndëshkime monetare për partitë që nuk do të emërojnë një përqindje të 
barabartë burrash dhe grash në listat e tyre.17  

e barazisë gjinore ndërmjet kandidatëve në 
zgjedhje, ose është parashikuar për aktivitete 
që lidhen me këto çështje. Qëllimi fillestar i 
këtij financimi është zvogëlimi i pabarazisë 

Në vend të sanksioneve, disa vende zgje-
dhin politika nxitëse që partitë të angazhohen 
për përfaqësimin gjinor në listat zgjedhore. Në 
Kroaci, partitë marrin më shumë mjete nëse 
kanë 20% gra në listat zgjedhore. Për më tepër, 
partitë shpërblehen me 10% të financimit për 
çdo grua që merr një vend në Parlament, duke 
stimuluar kështu partitë që jo vetëm të përf-
shijnë formalisht gratë në listat elektorale, por 
edhe të jenë në pozicione të pranueshme.

Politika të tilla kanë çuar në një rritje të 
ndjeshme të përqindjes së grave në parla-
ment. Futja e financimit gjinor të partive ka re-

zultuar si politikë efektive në Itali, Francë dhe 
Portugali, ku përqindja e grave të zgjedhura në 
parlament është rritur ndjeshëm gjatë viteve 
që nga vendosja dhe zbatimi i masave.18  

Shpërndarja e dedikuar e mjeteve publike 
është një nxitje për angazhim më të madh të 
partive politike ndaj kategorive të margjinali-
zuara, gjë që ndër vite ka treguar rezultate.  
Çdo politikë për përfshirje dhe përfaqësim më 
të madh të kategorive të caktuara që ndikon 
në vendimet e partive politike ka efekt pozitiv 
dhe çon në barazi më të madhe shoqërore.
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16 Ohman, Magnus. (2018). “Gender-targeted Public Fund-
ing for Political Parties“. International Institute for Democ-
racy and Electoral Assistance. Gjendet në: <https://cutt.ly/
SPUZsTB>

17 Bértoa, Casal, Fernando. Rodríguez, Teruel, Juan. (2017). 
“Political Party Funding Regulation in Europe, East and 
West: A Comparative Analysis” OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights. Gjendet në: <htt¬ps://cutt.
ly/6PUG32u>
18 Ibid.

gjinore midis kandidatëve në listat zgjedhore, 
duke përcaktuar një përqindje të detyrueshme 
të përfaqësimit gjinor në listat zgjedhore.16  



KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
PËR MASAT DHE POLITIKAT5 

Partitë politike janë aktorët kryesorë të 
demokracisë dhe për këtë arsye financi-

mi i tyre duhet të bazohet në parimet e shtetit 
ligjor. Krijimi i një modeli të financimit të par-
tive që përfshin parimet bazë të demokracisë, 
sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave 
të njeriut është një sfidë për demokracitë. 
Modelet e financimit të partive krijohen në 
përputhje me kontekstin shtetëror, nevo-
jat e shtetit dhe ndryshojnë nga njëri shtet 
në tjetrin. Mënyra se si partitë politike do të 
sigurojnë mjetet për punën e vazhdueshme, 
fushatat dhe qëllimet e partisë shpesh para-
qiten në tre modele: financim publik, financim 
privat dhe një kombinim i të dyjave. 

Rekomandimi 1: Krijimi ose ndryshimi 
i modelit të financimit të partive politike, 
çdo vend duhet të bazohet në analiza më 
gjithëpërfshirëse që do të përfshijnë kon-
tekstin shoqëror, kulturën politike, kushtet 
ekonomike dhe traditën e vendit. 

Modeli i financimit publik duhet të garan-
tojë mundësi të barabarta për forcat e ndry-
shme politike në përputhje me rregulloret e 
përcaktuara, ndërsa financimi privat duhet të 
sigurojë një rrjet më të madh me anëtarësinë 
e vet. Kombinimi i dy modeleve krijon një bal-
ancë fondesh dhe më pak mundësi për partitë 
që të varen nga shteti ose një grup i caktuar 
njerëzish. 

Rekomandimi 2: Kriteret për krijimin e 
modelit për financimin e partive politike 

duhet të mundësojnë barazinë e subjekteve 
politike dhe pjesëmarrjen e më shumë sub-
jekteve politike në veprimet politike. 

Normat ligjore të disa vendeve parashikojnë 
shpërndarjen e qëllimshme të financave pub-
like dhe/ose kuotave për një kategori ose qël-
lim të caktuar. Financat publike të dedikuara 
inkurajojnë partitë politike që të fokusohen në 
avancimin e pozicionit të një grupi të caktuar 
ose përfshirjen e tyre politike. Partitë zakon-
isht i kushtojnë një pjesë të kapaciteteve dhe 
burimeve të tyre zhvillimit dhe promovimit të 
të rinjve dhe grave, por ka edhe praktika pozi-
tive për zhvillimin e qendrave hulumtuese dhe 
edukimin e anëtarëve të brendshëm. Vendet që 
kanë politika për ndarje afatgjate të mjeteve të 
dedikuara tregojnë përmirësim dhe rezultate 
pozitive, siç është rritja e përqindjes së grave 
në parlamentet në vendet evropiane.  

 Rekomandimi 3: Kuotat dhe finan-
cat publike duhet të jenë pikënisja për 
përfshirjen dhe inkurajimin e grupeve të 
margjinalizuara në politikë që partitë do ta 
pranojnë si praktikë në politikëbërje. 

Shpërndarja e kushtëzuar e mjeteve bux-
hetore nxit grupet e margjinalizuara (për 
shembull, gratë, të rinjtë dhe njerëzit me aftësi 
të kufizuara) që të përfshihen më shumë në 
punën partiake dhe në shoqëri. Partitë stimu-
lohen të ndërtojnë kapacitete të përkushtuara 
të grupeve të margjinalizuara dhe t’i përfshijnë 
ato në mënyrë aktive në veprimet politike.
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