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VENDIM  

 

PËR  

PËRCAKTIMIN E SASISË SË FONDIT NGA BUXHETI I SHTETIT QË DO T’U 

SHPËRNDAHET SI PARADHËNIE PARTIVE POLITIKE PJESËMARRËSE NË 

ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 25 PRILL 2021 

 

Në mbështetje të neneve 19, paragrafi 1, shkronjat “k”, “n”, paragrafi 2, 86 ,88 dhe 180 të ligjit 

nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe 

udhëzimit nr. 3, datë 16.02.2021 “Për miratimin e aktmarrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet 

Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe partisë politike që përfiton fondet nga buxheti i shtetit 

dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”, 

 

VEREJ: 

 

Neni  86, shkronja “a”, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të 

ndryshuar, parashikon se burimet e financimit të fushatës për subjektet zgjedhore janë edhe fondet e dhëna 

paradhënie nga buxheti i shtetit për partitë politike të regjistruara si subjekte zgjedhore. 

  

Neni  88, paragrafi 1, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të 

ndryshuar, parashikon se partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhje dhe që kanë marrë jo më pak se 1 

për qind të votave në shkallë vendi në zgjedhjet më të afërta pararendëse të të njëjtit lloj, 

përfitojnë fonde nga Buxheti i Shtetit, në bazë të numrit të votave që secila parti ka marrë në ato 

zgjedhje. Fondi për këtë qëllim përcaktohet me vendim të Kuvendit dhe përbën zë më vete në 

Buxhetin e Shtetit për vitin zgjedhor përkatës. Ky fond nuk mund të jetë më pak sesa totali i 

shumave të shpërndara partive politike në zgjedhjet pararendëse. 
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   Neni  88, paragrafi 6, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të 

ndryshuar, përcakton se fondi i përcaktuar për t’u shpërndarë sipas këtij neni i jepet secilës parti jo 

më vonë se  5  ditë  nga  regjistrimi  i  listave  shumemërore  ose  kandidatëve  për  kryetar  të  

njësive  të qeverisjes vendore të partisë përkatëse. Partia politike që përfiton fonde nga Buxheti 

i Shtetit dhe KQZ-ja, para shpërndarjes së fondit, nënshkruajnë aktmarrëveshje, në të cilën 

përcaktohet se partia politike pranon fondin e dhënë, se do ta përdorë atë në zbatim të të gjitha 

kushteve dhe detyrimeve të përcaktuara në këtë ligj, pranon monitorimin e shpenzimit të tyre 

prej subjektit dhe kandidatëve të tij, si dhe do të respektojë të gjitha ndalimet që përcaktohen në 

këtë ligj për ta.  

Neni 180, pika 1, i ligjit nr.10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të 

ndryshuar, përcakton se zbatimi i nenit 88 të këtij ligji për financimin e fushatës zgjedhore për 

zgjedhjet e para të përgjithshme pas hyrjes në fuqi të tij bëhet duke kryer përllogaritjet në bazë të 

rezultatit të  zgjedhjeve  në  shkallë  vendi  për  zgjedhjet  vendore  të  vitit  2015  dhe  për  zgjedhjet  

e përgjithshme të vitit 2017. 

 

Për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 prill 2021, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u regjistruan 

12 subjekte zgjedhore si më poshtë vijon. 

 

1. Partia Socialiste e Shqipërisë; 

2. Partia Demokratike -Aleanca për Ndryshim 

3. Partia Lëvizja Socialiste për Integrim; 

4. Partia Lëvizja për Ndryshim 

5. Partia Lëvizja e Re 

6. Partia Nisma Thurje 

7. Partia Bindja Demokratike 

8. Partia Balli Kombëtar 

9. Partia Lëvizja Demokratike Shqiptare 

10. Partia Social Demokrate 

11. Partia Aleanca Demokracia e Re 

12. Koalicioni Aleanca Bashkimi Popullor –Emigracioni-Ora e Shpresës-

Konservatorët (ABEOK) 

Kodi Zgjedhor i ndryshuar, në nenin 88 pika 1 përcakton se për zgjedhjet e përgjithshme si kriter 

përdoret rezultati në shkallë vendi, i shpallur nga KQZ-ja për zgjedhjet e përgjithshme pararendëse. 
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Sipas lidhjes 2 të vendimit të KQZ-së nr.965 datë 10.08.2015 “Për shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve 

për organet e qeverisjes vendore të datës 21 Qershor 2015”,  dhe lidhjes 2 të vendimit nr.555 datë 

26.07.2017 “Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 

2017”, partitë politike që kanë përfituar jo më pak se 1 për qind të votave dhe që përfitojnë nga ndarja 

e shumës paradhënie të akorduar nga buxheti i shtetit për partitë politike të regjistruara si subjekte 

zgjedhore në zgjedhjet e datës 25 Prill 2021, janë si më poshtë: 

 

1. Partia Socialiste e Shqipërisë                        764, 750   vota   48.34% 

2. Partia Demokratike                                        456,413   vota    28.85% 

3. Lëvizja Socialiste për Integrim                     259,934   vota    16.69% 

4. Bindja Demokratike                                        20,350   vota       2.67%           

5. Partia Social Demokrate                                  22,320   vota      1.43% 

6. Partia Republikane                                           53,784   vota      3.44% 

7. Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar            19,644   vota      1.26% 

8. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet                76,069   vota      4.81% 

9. Partia Fryma e Re Demokratike                      29,984   vota      1.92% 

10. Partia Demokristiane e Shqipërisë                   20,271   vota     1.30% 

 

Fondi i vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit për financimin e fushatës zgjedhore të partive politike 

pjesëmarrëse në zgjedhjet e datës 25 Prill 2021, referuar pikës 4, të nenit 180 të Kodit Zgjedhor, për 

zgjedhet e para pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve të Kodit, është 2 herë më i madh se fondi i alokuar 

për zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2017. Fondi i vënë në dispozicion në vitin zgjedhor 2017 ishte 

65,000,000 lekë, pra rrjedhimisht llogaritet që për vitin zgjedhor 2021 të jetë 130,000,000 lekë. Në 

nenin 180 “Dispozitë tranzitore për financimin nga buxheti” përcaktohet se për zgjedhjet e para të 

përgjithshme pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, përllogaritjet e shpërndarjes së fondeve paradhënie do të 

bëhen në bazë të rezultatit të zgjedhjeve në shkallë vendi për zgjedhjet vendore 2015 dhe për zgjedhjet 

e përgjithshme të vitit 2017.  

Referuar paragrafit  2 të nenit 180 të Kodit Zgjedhor në përllogaritje do të përfshihen edhe subjektet 

zgjedhore të cilat nuk kanë marrë pjesë në ato zgjedhje por që kanë marre pjesë në zgjedhjet vijuese 

dhe plotësojnë kushtin e tejkalimit te kufirit prej 1 për qind të votave të vlefshme të fituara prej tyre. 

Pas përllogaritjes, numri i votave të vlefshme është 1,780,854. Rezultati 72.998 lekë (73) , është vlera 

në para e një vote të vlefshme. 
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Në përllogaritjen e vlerës së votës janë përfshirë edhe partitë politike të cilat kanë plotësuar kushtin e 

tejkalimit te kufirit prej 1% por që nuk do të përfitojnë fonde për shkak të mosregjistrimit të tyre ne 

zgjedhjet per kuvendin të datës 25 prill 2021. Respektivisht: 

1. Partia Demokracia Sociale (PDS)                   20.064 vota        1.28% 

2. Partia Socialiste e Vërtetë 91 (PSV91)         17.465 vota        1.12% 

3.  Partia Lista e Barabartë (LIBRA)                 19.806  vota       1.25%       

 

Për sa më sipër, referuar paragrafit  3 të nenit 88, KQZ-ja përllogarit shumën që i takon secilës parti 

duke shumëzuar vlerën në para të një vote me numrin e votave të vlefshme që ka marrë secila parti në 

zgjedhjet pararendëse siç përcakton dispozita tranzitore. 

 

PËR KËTO ARSYE: 

 

Në mbështetje të neneve 19, paragrafi 1, shkronjat “k” e “n”, paragrafi 2, 86, 88 dhe 180 të ligjit 

nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe 

udhëzimit nr. 3, datë 16.02.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për miratimin e 

aktmarrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe partisë 

politike që përfiton fondet nga buxheti i shtetit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”, 

 

               V E N D O S: 

 

1. Të shpërndajë si paradhënie, fondet e vëna në dispozicion nga Buxheti i Shtetit partive 

politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021, 

sipas lidhjes 1 bashkëlidhur këtij vendimi. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror 

të Zgjedhjeve. 

 

3. Kundër këtij vendimi mund tё bёhet ankim nё Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve në 

Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, brenda 3 (tre) ditëve nga data e shpalljes. 

 

 

 

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve 

 

Ilirjan CELIBASHI 
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Lidhja nr.1 u miratua me Vendimin nr.172, datë 23 .Mars 2021 të Komisionerit shtetëror të Zgjedhjeve. 

Nr. Emërtimi i partisë politike Fondi që përfitohet (lekë) 

1 Partia Demokratike (PD) 33,318,149 

2 Partia Republikane (PR)   3,926,232 

3 Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar (LZHK)   1,434,012 

4 Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) 55,826,750 

5 Partia Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI) 18,975,182 

6 Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet (PDIU)   5,552,885 

7 Partia Fryma e Re Demokratike (FRD)   2,188,832 

8 Partia Demokristiane (PDK)   1,479,742 

9 Partia Social Demokrate (PSD)   1,629,360 

10 Partia Bindja Demokratike    1,485,550 

TOTAL 125,816,694 


