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Lidhur me IFES 

Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) mbështet të drejtën e qytetarëve për të marrë pjesë në 

zgjedhje të lira dhe të drejta. Ekspertiza jonë e pavarur fuqizon sistemet zgjedhore dhe ndërton kapacitetin lokal në 

mënyrë që të ketë zgjidhje të qëndrueshme.  

Si një lider global në promovimin e demokracisë, ne përmirësojmë qeverisjen e mire dhe të drejtat demokratike 

duke:  

• Ofruar asistencë teknike për zyrtarë zgjedhor  

• Fuqizuar më pak të përfaqësuarit për të marrë pjesë në procesin politik  

• Zbatuar punë kërkimore në teren për të përmirësuar ciklin zgjedhor  

Që nga viti 1987, IFES ka punuar në më shumë se 135 vende – duke filluar nga demokracitë në zhvillim tek 

demokracitë e zhvilluara. Për më shumë informacione, vizitoni www.IFES.org.  

Për më shumë se një dekadë IFES ka mbështetur transparencën dhe llogaridhënien lidhur me paranë në politikë. 

Një plotësues natyral i punës së IFES-it për të ndihmuar proceset demokratike dhe zgjedhore, asistenca politike 

financiare mund të rrisë koincidencën publike në sistemin politik dhe reduktojë korrupsionin politik.  

Puna e IFES-it me financat politike mbulon të gjitha kontinentet dhe deri tani ka përfshirë punë në mbi 40 shtete, 

duke përfshirë asistencë për parlamente, TMZ, parti politike, shoqëri civile dhe media.  

  

http://www.ifes.org/
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Hyrje 
“Paraja është qumësht i nënës për politikë”.  

Jesse Unruh (politikan Amerikan dhe Drejtor i Thesarit i Shtetit për Kaliforni, 1922-1987) 

Përderisa natyra e politikave ndryshon shumë 

ndërmjet regjioneve dhe shteteve të ndryshme, nuk 

ka vend në botë ku paraja nuk është e rëndësishme 

në procesin e vendimmarrjes në politike. 

Paraja në politikë, apo financat politike është e 

ndërlidhur me aspektet kyçe të çfarëdo shoqërie 

moderne. Menaxhimi i financave politike është i 

nevojshëm për zgjedhje kredibile dhe të mirëfillta 

dhe për fushata zgjedhore sepse ka tendencën të 

shtrembërojë garën në mes të garuesve. Menaxhimi 

i duhur siguron që vendi të qeveriset efektshëm; 

sidoqoftë, korrupsioni mund shumë lehtë ta dëmtojë qeverisjen e mirë.  

Një shoqëri demokratike kërkon dialog të vazhdueshëm me qytetaret e sajë, proces i cili kërkon financim. 

Shqetësimi është që paraja mund t’i bëjë politikanët të përgjegjshëm më shumë ndaj kontribuuesve sesa 

ndaj votuesve. Qasja ndaj të pa korruptuarit, financimeve ligjore redukton tundimin e politikanëve, partive 

politike dhe shërbyesve civil për të angazhuar qasje të korruptuar – por që vet ekzistenca e parasë në 

politike mund ta krijojë këtë risk.  

Po të ishte paraja e nevojshme, ani pse pjesë problematike e politikës, ne duhet ta kemi parasysh mënyrën 

se si mund ta kontrollojmë ndikimin në mënyrë që të ushqejmë aspektet pozitive të sajë duke kontrolluar 

dhe reaguar ndaj ndikimeve negative. Nuk ka ndonjë model të përgjithshëm që do të përshtatej për të 

gjitha vendet. Qëllimet dhe problemet që vende individuale do të dëshironin t’i adresonin duhet patjetër 

të vlerësohen duke u bazuar në kontekst. Kjo nuk nënkupton që secili vend nuk mund të përpilojë mësime 

nga eksperiencat e të tjerëve.  

Përmbledhje 

Kjo përmbledhje ofron një hyrje në problemet dhe zgjidhjet kyçe lidhur me financat politike. Përderisa ka 

shumë probleme të mundshme, ne kemi vendosur ta vëmë theksin në abuzimin e burimeve shtetërore 

për të treguar vështirësitë në rregullimin dhe luftimin e një sjellje të tillë.  

Kjo përmbledhje gjithashtu adreson eksperiencën globale të rregullimit të financave politike në vende të 

ndryshme dhe se si rregulloret do të mund të fuqizoheshin. Rregullat lidhur me raportimin (raportimin 

financiar); ndalon dhe kufizon kontributet dhe shpenzimet; si dhe theksohet ofrimi i financimit publik. 

Rolet e shoqërisë civile dhe mediave gjithashtu janë temë diskutimi, sikur që mësimet e nxëna globalisht 

në një pasqyrim të parasë në politikë. 

zgjedhjet e lira dhe 
të drejta qeversije efektive

demokracia korrupsioni

Financat Politike

Figura 1: Financat politike lidhen kryesisht me aspekte 
kyçe të çdo shoqërie moderne 
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Në këtë dokument, ne definojmë financat politike si financa të partive politike dhe fushatave zgjedhore. 

Janë të mundshme definicione edhe më të gjera, duke përfshirë sjelljen e zyrtarëve të zgjedhur dhe 

situatat e konfliktit të interesit të cilat i hasin politikanët dhe shërbyesit civil lidhur me paranë në politikë.   
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Problemet Potenciale të Parasë në Politikë  
Siç u përmend, paraja është një aspekt i nevojshëm i politikës modern, por që gjithashtu krijon sfida për 

demokracitë në mbarë botën. Në një mënyrë ose tjetër, këto probleme ndërlidhën me thyerjen e lidhjes 

në mes të votuesve dhe atyre të përzgjedhur apo që pretendojnë përzgjedhjen. Problemet tipike do të 

dallojnë ndërmjet regjioneve dhe shteteve të ndryshme. Më poshtë i keni disa nga sfidat më të shpeshta.  

Interesat e Pasurisë mund të Përfitojnë Ndikim të Pashpjegueshëm për Sistemin Politik  

Përderisa “një person, një votë” është një princip i vendosur i zgjedhjeve në mbarë botën, dallimet në 

burime mund të bëjnë që disa zëra të dëgjohen më shumë se të tjerët. Të tillët me para mund të ndikojnë 

tek politikanët dhe vendimet e politikanëve në mënyra që paraqesin probleme për demokracinë.  

Kontributet për Fushatë nga Biznese Mund të Qojnë tek Korrupsioni i Financave Publike 

Shumë vende lejojnë kompanitë private të japin donacione për parti politike dhe fushata zgjedhorë. 

Sidoqoftë, në shumë vende ekziston frika që politikanët mund të japin trajtime preferenciale për 

korporatat nga të cilat kanë marrë mbështetje. Kjo mund të ketë ndikim negativ në prokurimin publik dhe 

iniciativat zhvilluese, dhe jo vetëm që mund të lëndojë demokracinë, por gjithashtu edhe efektshmërinë e 

administrimit dhe qeverisjes. 

Abuzimi me Burimet Shtetërore  

Në shumë vende të botës, partitë politike në qeveri abuzojnë me burimet Shtetërore për t’u siguruar që 

ata qëndrojnë në pushtet. Kjo çështje diskutohet tutje në këtë raport.  

Financimi i Paligjshëm dhe Ndikimi në Politikë 

Një problem në rritje në disa vende të botës është ndikimi i fondeve të paligjshme në politikë. Ndonjëherë 

kriminelët dëshirojnë të hyjnë në qeveri për të fituar imunitet, dhe në raste të tjera, fushatat zgjedhore 

bëjnë shpëlarjen e parasë. Kriminelët gjithashtu mund të përdorin donacionet për të ushtruar ndikim tek 

politikanët për shmangje të hetimeve në veprimet e tyre ilegale.  

Ndikimi i Financimit të Jashtëm Mund të Kanos Sovranitetin e Politikave Kombëtare 

Edhe në botën tonë gjithnjë e më shumë të globalizuar, çdo vend mbron institucionet e veta politike, siç 

janë organet kombëtare dhe lokale.  Në qoftë se paraja nga jashtë përdoret për fushata zgjedhore, 

politikanët mund të marrin në konsideratë më shumë interesat nga jashtë vendit sesa interesat e votuesve. 

Nëse kjo përhapet, mund të kanoset sovraniteti i vendeve.   

Shpenzimet e Mëdha për Fushata mund ta Vështirësojnë Shfaqjen e Forcave të Reja Politike 

Edhe nëse asnjë donator nuk ka ndikim të paligjshëm mbi procesin politik – dhe nuk janë përdorur fonde 

të paligjshme, të jashtme apo të tjera – paraja prapë se prap mund të ketë ndikim negativ. Në qoftë se 

forcat e reja politike nuk mund të arrijnë t’i bëjnë zërat e tyre të dëgjohen për shkak se kosto e fushatës 

është shumë e lartë, sistemi politik nuk do të jetë në gjendje të adaptohet ndaj ndryshimeve në mendimin 

popullor. Kosto e lartë e fushatës shumë shpesh është njëri ndër problemet me të cilat gratë që dëshirojnë 

të kyçen në politikë ballafaqohen, duke qenë që gratë kanë nivel më të ulët të qasjes në rrjete të akterëve 

të pasur. 
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Blerja e votës  

Përpjekjet për të fituar zgjedhjet nëpërmjet shpenzimeve jo nëpërmjet mbështetjes nga populli, janë 

shumë të shpeshta në shumë vende të botës. Ndonjëherë blerja e votës merr formën e një transaksioni 

direkt, ku votues individual pranojnë para nëse dëshmojnë se kanë votuar në një mënyrë të caktuar, e kjo 

përfshinë fotografimi i fletëvotimit me telefon. Ndonjëherë blerja e votës është indirekte dhe e 

përbashkët, duke përfshirë kur komuniteti apo udhëheqësve fetar iu epet mundësia për ndikim në vota 

tek ndjekësit e tyre. Në çfarëdo rasti, blerja e votës mund të bëhet një interferencë për zgjedhje 

demokratike. 

Centralizimi i transparencës dhe shpalosjes 
Transparenca në financat politike është krijuar nga Konventa Kundër Korrupsionit e Kombeve të Bashkuara 

(UNCAC), e cila thekson që të gjitha vendet do duhej të “konsideronin ndërmarrjen e masave të duhura 

legjislative dhe administrative, në konsistencë me objektivat e kësaj Konvente dhe në përputhje me 

parimet bazë të ligjit të tyre vendor, për të rritur transparencën në financimin e kandidaturave për pozita 

publike që garojnë dhe, aty ku aplikohet, financimin e partive politike.”1  

Informacionet e gatshme lidhur me financat e 

aktorëve politik, veçanërisht atyre të partive 

politike dhe kandidatëve për pozita publike, 

është kyçe në çfarëdo sistemi efektiv të 

kontrollit të financave politike. Pa atë njohuri, 

shumë shpesh është e pamundur të dihet nëse 

forma të tjera rregulloreve janë duke u 

respektuar. 

Sidoqoftë, jo të gjitha vendet kanë paraqitur 

rregullore të tilla. Figura 3 tregon pjesën e 

vendeve në raport global të cilat kanë krijuar 

kërkesat e raportimin formal për partitë 

politike dhe kandidatët zgjedhor, përkatësisht 

(të dhënat e hershme të 2017). 2  Posedimi i 

rregullave të cilat kërkojnë raportim nuk 

nënkupton gjithsesi që raportet e dorëzuara 

janë të sakta, apo që raportet auditohen me 

kujdes.  

Ka një numër çështjesh që duhet të merren parasysh gjatë dizajnimit të një sistemi për raportim nga 

akterët politikë. Sistemi duhet të jetë i përshtatshëm ndaj situatës për çdo vend. Për shembull, sistemi do 

të llogariste se sa mire është i krijuar sistemi bankar dhe kapacitetin e partive/kandidatëve politikë për t’iu 

                                                           

1 UNCAC Neni 7(3).  
2 Të dhënat nga IDEA Ndërkombëtare (fillimisht hartuar në vitin 2012) shih “Burimet.”  

Figura 3: Kërkesat për Shpalosje në Regjione të Ndryshme 

Regjioni 
Partitë politike  

(vketore/në raport me 

zgjedhjet) 

Kandidatët 

Afrikë 70%/54% 54% 

Amerikë 59%/59% 53% 

Azi 87%/42% 74% 

Evropë 93%/73% 77% 

Lindje e mesme dhe 

Afrika Veriore 
75%/9% 45% 

Botë 75%/55% 64% 
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përmbajtur. Rregullat për raportim financiar nuk duhet të jenë shume të komplikuara e që akterët s’do të 

mund t’iu përmbaheshin. 

Përderisa diskutohet që raportimi publik mund t’i bëj donatorët më pak të interesuar për ofrim fondesh 

ndaj partive opozitare dhe kandidatëve, si pasojë rritjen e avantazhit për mbajtje të postit, kjo do duhej të 

matej kundrejt të së drejtës së elektoratit të dijë lidhur me marrëveshjet financiare të atyre që dëshirojnë 

të përfaqësojnë atë. 

Sistemi për raportim, rishikim dhe publikim të të dhënave të financave politike patjetër që duhet gjithashtu 

të përshtatet me situatën e secilit vend. Në shumë kontekste, zgjidhjet elektronike, që në mënyrë ideale 

përfshijnë publikimin e databazës së qasshme, mund ta rrisin dukshëm transparencën se si partitë dhe 

kandidatët rrisin dhe pranojnë fonde pa vënë ngarkesa të panevojshme administrative për ata që kërkohet 

të dorëzojnë raporte ose organi apo organet zyrtar i mbikëqyrjes. 

Rregullorja zyrtare e Financave Politike 
“Në një shtet ku korrupsioni është me bollëk, ligjet duhet të jenë shumëta.”  

Tacitus (Historian Romak, 55-120 AD) 

Mënyra më e zakonshme e adresimit të sjelljeve ta pa dëshiruara lidhur me paranë në politikë është hyrja 

në fuqi e ligjeve dhe rregulloreve. Rregullat e shpalosjes (raportimit financiar) kanë për qëllim të arrijnë 

transparencën. Largimet dhe kufizimet kanë për qëllim që të heqin direkt disa lloje të sjelljeve. Financimi 

publik shpesh ofrohet për të reduktuar varësin e partive politike dhe kandidatëve ndaj parasë private. Ka 

edhe forma tjera të rregulloreve të financave politike. Rregullat që lidhen me abuzimin e burimeve 

shtetërore dhe media, dhe rregullave që kufizojnë periudhën përgjatë së cilës fondet e fushatës mund të 

shpenzohen nëpërmjet themelimit të një periudhe të fushatës zyrtare janë disa shembuj. Cilat do që të 

jenë rregullat e zgjedhura, ato duhet të jenë të përshtatshme për situatën dhe qëllimet e secilit vend.  

Ndalesat dhe kufizimet lidhur me Kontributin dhe Shpenzimet 

Ndonjëherë thuhet që përderisa financat e partive politike dhe kandidatëve janë të hapura dhe 

transparente, nuk ka nevojë për rregullore shtesë. Nocioni është i  tillë që elektorati do të marr vendimet 

e veta duke u bazuar në informacionin që është në dispozicionin e tyre. Për shembull në qoftë se një 

Contribution bans

* Foreigners

* Companies

* Public sources

* Anonymous donations

Political parties 
and candidates

Expenditure bans

* Vote buying

* Other forms of bribery

* Advertising

Figura 4: Llojet e ndalesave lidhur me kontributet dhe shpenzimet 
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parti shpenzon shumë në dhurata, elektorati mund ta ndëshkojë këtë qasje populliste duke refuzuar që 

ta rizgjedh përsëri këtë parti.  

Sidoqoftë, ka një arsye pse të besohet që një qasje e tillë nuk është në fuqi askund. Aty ku hapësira në 

qasje është e madhe, apo ku mediat nuk e kanë lirinë e plotë, mund të jetë e vështirë që informacioni 

lidhur me financat politike të arrijë tek elektorati. Në situata të tilla, rregulloret duhet të targetojnë sjelljen 

e partive politike dhe kandidatëve, jo vetëm informacionin në dispozicion për një sjellje të tillë. 

Një mënyrë e luftimit të sjelljes së padëshiruar është vendosja e ndalesave. Këto ndalesa mund të përdoren 

për të ndaluar aktorët politikë nga pranimi i fondeve nga burime të “padëshiruara”, siç janë të huajt. 

Databaza e IDEA-s Ndërkombëtare lidhur me rregulloret e financave politike tregon që 67 përqind nga 169 

vende që kanë pasur të dhëna në dispozicion kanë ndaluar kontributet nga burime të huaja.3 Disa vende 

iu ndalojnë korporatave të kontribuojnë për fushata. Zakonisht arsyetimi për këtë është që korporatat 

mundet të ndikojnë në sjelljen e aktorëve politik. Në vitin 2017, 27 përqind nga 170 vende me të dhëna në 

dispozicion kan ndaluar kontributet e tilla. Ndalimi i kontributeve nga financimi publik, me përjashtim të 

provizioneve rregullative për financim publik, është njëra ndër mënyrat e luftimit të abuzimit me burime 

shtetërore. 

Shume vende ndalojnë donacionet anonime në baza të asaj se po qe se lejohen donacione të tilla, do të 

jetë e pamundur të verifikohet nëse ndalesat për shembull për donacione nga jashtë apo korporata 

përkrahen. Sipas bazës së të dhënave të IDEA-s, 70 përqind nga 164 vende për të cilat të dhënat janë në 

dispozicion përdorin një ndales komplet apo kufizim specifik për donacione anonime, duke e bërë llojin 

më të zakonshëm të kontributit të ndaluar. 

Ndalesat në shpenzime mund të kenë cak vese si blerjen e votës apo korruptimin e zyrtarëve zgjedhor. 

Sidoqoftë, disa vende përdorin ndalesa për të arritur qëllime të tjera, siç janë nivelimin e hapësirës së 

fushatës zgjedhore duke ndaluar aktivitete si p.sh. reklamimi privat. Ndalesat në reklamim, të kombinuara 

me provizionin e qasjes së lirë dhe të barabartë ndaj printimeve dhe transmetimit medial, ndonjëherë 

shihen si një mënyrë e kufizimit të avantazheve ndaj garuesve më të pasur. Kritikët argumentojnë që 

rregulla të tilla mund të pengojnë lirinë e shprehjes.  

Në situata të caktuara, vendet mund të mos duan të ndalojnë aktivitete të caktuara në tërësi, por më 

shumë t’i reduktojnë ato nëpërmjet imponimit të kufizimeve. Duke kufizuar shumat të cilat njerëzit apo 

kompanitë do të mund të kontribuonin, disa vende shpresojnë të reduktojnë riskun e donacioneve të 

mëdha që ndikojnë vendimet e politikanëve. Kufizime të tilla në kontribute gjithashtu mund të shtyjnë 

partitë politikë dhe kandidatët të kenë cak grupe më të mëdha njerëzish në përpjekjet e tyre për ngritje të 

fondeve – një ndryshim që shume shpresojnë të sjell rritje në pjesëmarrjen e popullit në politikë.  

                                                           

3 Data from International IDEA (2012), see “Resources.” A sometimes controversial issue is whether citizens of the 
country residing abroad should be allowed to contribute to election campaigns. This may seem a reasonable 
principle, but in many countries, citizens residing abroad do not have a right to vote. It becomes very difficult to 
confirm that donations coming from outside of the country originate from a citizen and not foreign interests. 
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Kufizimet mund të vendosen edhe në atë se sa mund të shpenzojnë partitë politike dhe kandidatët. Në 

shume vende, kufizime të tilla kanë për qëllim nivelimin fushëbetejën në mes të konkurrentëve të pasur 

dhe të varfër, por kufizimet kanë për qëllim gjithashtu të reduktojnë shpenzimet në fushatat zgjedhore në 

përgjithësi, nëse konsiderohet se shpenzime të tilla janë të tepërta në lidhje me ekonominë vendore ose 

nivele të varfërisë. Të dhënat nga IDEA Ndërkombëtare për bazën e të dhënave për financat politike tregon 

që rreth 30 përqind e vendeve ndikojnë kufizimet e shpenzimeve për partitë politike dhe 48 përqind për 

kandidatë.  

Ndalesat dhe kufizimet për kontribute dhe shpenzime mund të jenë një mjet e kontrollit të parasë në 

politikë. Sidoqoftë, pak ka domethënie prezantimi i një rregullore të tillë përveç nëse ka një sistem 

funksional të raportimit, duke përfshirë një proces efektiv për detektim dhe sanksionim të shkeljeve të 

ndalesave dhe kufizimeve. Thjesht imponimi i kufizimeve ka pak gjasa të ketë ndonjë efekt nëse personat 

e përshirë ndjejnë kërcënim që shkeljet do të penalizohen.4 

Financimi publik i Partive Politike dhe Kandidatëve për Zgjedhje 

Format e rregulloreve të diskutuara më lartë ndërlidhen me tentimet e parandalimit apo sanksionimit të 

llojeve të caktuara të sjelljeve.5 Ashtu siç është theksuar në hyrje, sidoqoftë, ne duhet të kemi parasysh që 

paraja është pjesë e nevojshme e politikës, dhe provizioni i  parasë të “pastër” apo të “rregulluar” nga 

buxheti i Shtetit mund të ndihmojë në reduktimin e ndikimit negativ të parasë në politikë pa kufizuar 

dialogun e shëndosh dhe garën.  

Ofrimi i parasë publike për partitë politike dhe (më pak e zakonshme) kandidatëve për poste publike është 

përdoru në disa vende të Amerikës Latine në vitet e hershme të 1920-tave; dhe pastaj është paraqitur në 

Evropë në vitet e 1960-ta. Tani përdoret në të gjitha regjionet në dy-të-tretat e shteteve të botës.  

Përkrahësit e financimit publik argumentojnë që kjo do të ndihmonte edhe fushën politike dhe do t’iu 

jepte zë forcave të reja dhe të vogla politike. Gjithashtu pretendojnë që do të ndihmonte reduktimin e 

tundimit të politikanëve për pranim të donacioneve ilegale apo abuzimin me burime shtetërore. Kritikët 

druajnë që provizioni i financimit publik mund të reduktojë lidhjen në mes të politikanëve dhe 

mbështetësve, dhe do të bënte partitë politike më shumë pjesë të shtetit sesa të shoqërisë. Ata do t’iu 

përmbaheshin kësaj në qoftë se financime të tilla janë në dispozicion për parti që tanimë janë të 

përfaqësuara në qeveri, do ta bënte më të vështirë për partitë e reja ta kompletonin.  

Ka një numër të madh të çështjeve për t’i adresuar gjatë dizajnimit të sistemit të financimit publik. Aty 

përfshihen:  

• Pragu për kualifikim (kujt i lejohet të ketë qasje në financim) 

• Kriteret e alokimit (në qoftë se të gjithë të kualifikuarve do të iu ipej shuma e njejtë apo në qoftë 

se sasia e foneve do varej nga mbështetja e dëshmuar popullore) 

                                                           

4 The most effective way of ensuring compliance with spending limits is to set the limit so high that no one could 
reach it. This would, however, remove any purpose of the regulation. 
5 This section draws on the chapter on public funding in Regulating Political Finance, the Global Experience (2009) 
and ongoing research. 
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• Koha e mbështetjes (para apo pas zgjedhjeve ose vjetore) 

• Forma e mbështetjes publike (me para të gtashme apo financim indirekt si përshembull lirim nga 

tatami apo qasje në media). 

Zbatimi 
“Shumë rregulla. Shumë pak zbatim.”6 

Michael Pinto-Duschinsky (Njohës i Financave Politike) 

Rregulloret formale, siç janë ato të diskutuara, mund të ndihmojnë të kundërveprojnë ndikimin negativ të 

parasë në politikë. Sidoqoftë, 

kjo është e vërtetë nëse 

rregullore të tilla zbatohen në 

praktikë. Kërkesat për raportim 

dhe rregullore të tjera formale 

janë të nevojshme, por sigurisht 

jo të mjaftueshme për të arritur 

transparencën e financave 

politike. 

është shumë me rëndësi të 

theksohet që zbatimi është një 

çështje jo vetëm në 

demokracitë në zhvillim. Ashtu siç thekson Hani Zainulbhai në publikim e IFES-it të vitit 2009 Rregullimi i 

Financave Politike, Eksperienca Globale në kapitullin Zgjidhjet Praktike për Zbatim dhe Mbikëqyrje”. Në 

sisteme ku institucionet janë më të forta, lojtarët politikë janë aftësuar në shmangien e ligjit. Përdorimi i 

teknikave si llogaridhënia e dyfishtë dhe besimi në shpenzime të pavarura janë të zakonshme.”7 

Një rekomandim i përgjithshëm për zbatim të efektshëm është që agjensionet e përgjegjshme duhet të 

kenë një mandat të qartë dhe kapacitet të detektojnë shkeljet dhe të zbatojnë rregulloret ekzistuese. Në 

shumë vende, trupi menaxhues zgjedhor ka përgjegjësinë për të monitoruar financat politike; sidoqoftë, 

organi mbikëqyrës mund të jetë gjithashtu edhe komision për partitë politike, një institucion i auditimit 

apo gjykate.  

Sido qoftë struktura, agjensioni caktohet të mbikëqyr individë dhe subjekte që shpesh janë politikan 

senior, parti politike në qeverisje dhe shpesh kryetari i shtetit. Si rezultat, mund të përjetojë presion të 

mos hetojë regjistrat financiare me shumë kujdes. Për një person që punon në mbikëqyrje të financave 

politike, marrja seriozisht e punës mund t’ia rrezikojë karrierën. Strukturat e emërimit për udhëheqës të 

                                                           

6 Pinto-Duschinsky, Michael. Seritë e Marrjes së Demokracisë Seriozisht, Nr. 1. Financat Politike Shtetërore. 
Sekretariati Shtetëror, Londër, 2001. faqe 25. 
7 Ohman, Magnus & Zainulbhai, Hani. Rregullimi i Financave Politike, Eksperienca Globale. Fondacioni 

Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore, Washington, 2009.   

 

Figura 5: Struktura e Zbatimit 
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agjensioneve bëhen shumë të rëndësishme, ashtu siç bëhet edhe kontrolli që agjensioni bën për buxhetin 

e vet. 

Për të qenë efektiv, agjensioni për zbatim duhet patjetër të ketë qasje në sanksionet efektive. Sanksionet 

efektive do duhej të ishin në dispozicion, duke variouar nga penalizime të lehta administrative për shkelje 

të vogla – siç është vonimi i dorëzimit të pasqyrave financiare – deri tek refuzimi i partive politike ose 

kandidatëve për pjesëmarrje në zgjedhje. Refuzimi i pjesëmarrjes mund të jetë meritor në rast të refuzimit 

të plotë për t’iu bindur kërkesave të raportimit. Si hap final, shpërbërja e një partie politike mund të ndodh 

nëse zbulohet vërtetimi dhe përsëritja e keq menaxhimit financiar (siç është blerja e votës ose abuzimi me 

burime shtetërore). Sanksione të tilla mund të përfshijnë vazhdimësitë civile ose kriminale. Sido qoftë 

qasja është qenësore që partia e afektuar ka të drejtën të apelojë për vendimet dhe procesi respekton 

sundimin e ligjit. 

Sidoqoftë nuk mund të theksohet qartë që, përveç mandatit të qartë ligjor dhe kapacitetit të nevojshëm 

teknik, organi për zbatim duhet të ketë pavarësi politike dhe dëshirë politike për të zbatuar legjislacionin 

ekzistues. Në mungesë të këtyre tipareve, çfarëdo forme rregullative ka gjasa të injorohet. 

Roli i Shoqërisë Civile dhe Mediave 
“Sekreti i kryerjes së punëve është të veprosh!”  

Dante Alighieri (Poet italian, 1265-1321) 

Përderisa rregulloret formale të cilat zbatohen nga institucione shtetërore janë të rëndësishme për 

kontroll të parasë në politikë, eksperienca tregon që në një vakum kurrë nuk është e mjaftueshme. Akterë 

të tjerë duhet të marrin rol aktiv në mbikëqyrjen se si rrjedhë paraja nëpër sistemin politik. Politikanët dhe 

partitë politike natyrshëm kanë një rol krucial për të vepruar përgjegjshëm, por përpjekjet për të rritur 

transparencën në financat politike nuk mund të presin derisa të përfshirët ndryshojnë sjelljet e tyre. 
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Shoqëria civile  

Akterët e shoqërisë civile kanë 

role kyçe në përmirësimin e 

kontrollit të parasë në politikë. 

Ata duhet të sigurohen që njerëzit 

janë të vetëdijshëm për aspektet 

negative të blerjes së votës, 

abuzimin me burime shtetërore 

dhe rregullat në secilin vend. Ata 

mund të luajnë një rol të 

rëndësishëm në monitorimin e 

sjelljes së partive politike dhe 

kandidatëve në atë mënyrë që 

institucionet shtetërore mund të 

mos kenë kapacitet apo 

pavarësinë për të vepruar. 

Projekte të tilla janë kryer në 

shumë vende, dhe grupe 

vëzhguesish vendor të zgjedhjeve janë në rritje duke futur financat politike në grupin e çështjeve të 

adresuara nga puna e tyre (ta keni parasysh që monitorimi i financave politike duhet gjithnjë të fillojë 

shumë përpara ditës së votimit).  

Mediat 

Mediat, tradicionale dhe të reja, kanë përgjegjësi në sigurimin që njerëzit të e dinë se nga i marrin paratë 

politikanët dhe se si i përdorin. Duke shfaqur sjelljen jo të mirë dhe shkeljet e rregullave formale dhe 

normave shoqërore, mediat mund të ndihmojnë në denimin e atyre që tentojnë të zëvendësojnë 

mungesën e mbështetjes popullore me para në garë për pushtet politik. 

Një faktorë që theksohet si forcë shtytëse mbrapa reformës rregullative është skandali. Edhe pse skandalet 

nuk mund të shpjegojnë emergjencën e reformave të financave politike në të gjitha rastet, mund të jetë 

një forcë shtytëse e rëndësishme për ndryshim. Nëse njerëzit janë mjaftë të inatosur me shkeljet e fushatës 

së rregulloreve financiare, ata mund të kërkojnë të bëhet diçka për t’a parandaluar shkeljet që të mos 

ndodhin më në të ardhmen. Ish Drejtori për Degën e Shkeljeve Zgjedhore në Departamentin e Drejtësisë, 

Craig Donsanto ka theksuar që “reagimi i një vendi ndaj skandaleve të financave publike është krucial për 

të përcaktuar fuqinë e demokracisë në institucione.”8  

Në mënyrë që të bëhen përparime afat-gjata, është e rëndësishme që mediat jo vetëm të kenë fokus në 

skandale individuale, por gjithashtu me kujdes të përcjellin çfarëdo përpjekje të bërë për të përmirësuar 

                                                           

8 Donsanto, Craig.  “Nga Kriza në Reforma, një Perspektivë Historike” në Demokraci në Përgjithësi, Vol 2, Nr 4 2006, 
faqe 11. 

Figura 6: Rolet e Shoqërisë Civile në Rritjen e Transparencës në Financa 
Politike 
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situatën. Nuk është e pazakontë që politikanët të premtojnë reforma para zgjedhjeve dhe të harrojnë 

premtimet e bëra pas Ditës së Zgjedhjeve. 
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Konkluzionet 
“Para s’do të krijojë sukses, liria për të krijuar do ta bëjë.”  

Nelson Mandela (Ish President i Afrikës së Jugut) 

Disa vite më parë, IFES-i dhe disa organizata të tjera kanë identifikuar mësimet e nxëna nga puna në çështje 

të kontrollit dhe transparencën të financave politike përgjat dekadave të fundit. Përderisa eksperiencat 

janë të ndryshme nga regjioni në regjion dhe vendi në vend (dhe sigurisht përgjatë periudhave kohore), 

janë identifikuar pesë kuptime kyçe si të qëndrueshme globalisht: 

1. Paraja është e nevojshme për politikat demokratike, dhe partitë politike duhet të kenë qasje në 

fonde për të luajtur rolin e tyre në procese politike – rregullimi nuk duhet të ndalojë garën 

shëndoshë. 

2. Paraja kurrë nuk është pjesë joproblematike e sistemit politik, dhe rregullimi është i dëshirueshëm. 

3. Konteksti dhe kultura politike duhet të merren parasysh gjatë përpilimit të strategjive për 

kontrollin e parasë në politikë.  

4. Rregullimi efektiv dhe raportimi mund të ndihmojë kontrollin e efekteve të ndryshme të parasë 

në politikë, por vetëm nëse janë konceptuar mirë dhe zbatuar.  

5. Mbikëqyrja efektive varet në aktivitetet dhe interaktivitetin e disa akterëve (siç janë rregulluesit, 

shoqëria civile dhe mediat) duke u bazuar në transparencë.  

Pavarësisht nga ajo çfarë u tha më lartë, është me rëndësi të kuptohet që arritja e një mbikëqyrje efektive 

për financat politike (mbikëqyrje totale asnjëherë nuk është e mundur) mund të zgjat me dekada, jo me 

vite. Kushdo që vendos të rris transparencën lidhur me paranë në politikë duhet të ketë durim dhe të pres 

punë përgjatë një kohe të gjatë.  

Sidoqoftë, dështimi për të adresuar këtë çështje rrezikon sistemin politik që nuk kontrollohet me votë, por 

me para. Kontrolli efektiv i parasë në politikë mund të vijë vetëm nëpërmjet një përpjekje rigoroze dhe të 

vazhdueshme nga të gjithë akterët. 
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