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Razvoj volilnega sistema v Albaniji in Republiki Makedoniji v obdobju od 1990 do 2014
in njegove posledice
V diplomskem delu bom analizirala razvoj volilnega sistema v Albaniji in Republiki
Makedoniji od padca komunizma leta 1990 do leta 2014 in njegove posledice na število
(predvsem manjših) političnih strank, zastopanih v parlamentu. Obe državi sta v obdobju
prehoda iz komunističnega enopartijskega sistema v demokratični večstrankarski sistem, ki še
vedno traja, pogosto spreminjali volilni sistem in volilno zakonodajo. Albanija in Makedonija
sta v zadnjih dvajsetih letih izvedli osem parlamentarnih volitev in nobene od njih niso potekale
po popolnoma enakem volilnem sistemu. V Albaniji so prve volitve potekale po
proporcionalnem volilnem sistemu, nato je naslednjih pet volitev potekalo po mešanem
volilnem sistemu in zadnje dvoje po proporcionalnem volilnem sistemu. Enako število volitev
je v istem obdobju izvedla Republika Makedonija. Prve dvoje volitve je izvedla po večinskem
volilnem sistemu, tretje po mešanem volilnem sistemu, zadnjih pet pa po proporcionalnem
volilnem sistemu. Obe državi sta poleg volilnega sistema pogosto spreminjali tudi volilne
elemente, Albanija najpogosteje volilni prag, Makedonija pa število volilnih enot in meje
volilnih enot. To nakazuje tudi na volilni inženiring, ki je v obeh državah sredstvo za doseganje
želenih volilnih rezultatov določenih, predvsem prevladujočih strank. Z vidika teorije je
menjava volilnih sistemov zanimiva in nam bo pomagala analizirati posledice različnih volilnih
sistemov in spreminjanje volilnih pravil na število strank in delež sedežev manjših strank v
parlamentu obeh držav.
Ključne besede: volilni sistem, volitve, stranke, Albanija, Republika Makedonija, volilna
zakonodaja, volilne reforme.
The Development of the Electoral system in Albania and the Republic of Macedonia in
the Period from 1990 to 2014 and Its Consequences
In the bachelor’s thesis, I will analyze the development of the electoral system in Albania and
the Republic of Macedonia from the fall of communism in 1990 to 2014 and its consequences
on the number of (mostly younger) political parties represented in the Parliament. In the period
of transition between the communist one-party system and democratic multiparty system,
which is still ongoing, both countries have often changed the electoral system and the electoral
legalization. For twenty years, Albania and Macedonia have held eight parliamentary elections
and none of them were held in the same electoral system. First elections in Albania were held
by a proportional electoral system. Then, the next five elections were held by a mixed electoral
system and the last two by a proportional electoral system. The same number of elections was
held by the Republic of Macedonia during the same period. The first two elections were held
by the majority electoral system, the third by a mixed electoral system, and the last five by a
proportional electoral system. In addition to the electoral system, both countries often changed
electoral elements. Albania changed the electoral threshold most often and Macedonia changed
the number of constituencies and the constituency. This appears to point to electoral
engineering, which in both countries is an instrument for achieving the desired electoral results
of certain, most dominant parties. From the point of theory, the change of electoral system is
interesting and will help us to analyze the consequences of the various electoral systems and
changing the electoral rules to the number of parties and the proportion of seats of smaller
parties in the parliament of both countries.
Keywords: electoral system, election, parties, Albania, Republic of Macedonia, electoral
legislation, electoral reforms.
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1

UVOD

Volitve in volilni sistemi imajo zelo pomembno vlogo pri delovanju političnih sistemov in
demokratizaciji držav. Volitve in volilni sistemi so osnova za demokratično vladanje.
Definiramo jih lahko kot eno glavnih kategorij sodobnih političnih sistemov, nekateri politologi
pa so celo prepričani, da volilni sistem predstavlja glavno determinanto za oblikovanje
strankarskih sistemov in s tem tudi stabilnosti in moči vlade oziroma opozicije (Cabada, 2011,
str. 817).
Konec prejšnjega stoletja je prišlo do korenitih družbenih in političnih sprememb v državah
zahodnega Balkana. Potekale so postopoma, v smeri, da je enostrankarski režim zamenjal
politični pluralizem, diktaturo proletariata je zamenjala demokracija in centralizirano
ekonomijo je zamenjala tržna ekonomija. To se ni zgodilo čez noč, temveč gre za dolgotrajen
proces, ki poteka še danes. Volitve in volilni sistem v času enostrankarskega političnega sistema
in komunističnega vladanja v Republiki Makedoniji in Albaniji niso imeli pomembne vloge,
vendar se je to dokaj hitro spremenilo s sprejetjem demokratičnega načina življenja. Čeprav
svobodne in poštene volitve same po sebi še ne pomenijo nujno močne demokracije, jo vsaj
omogočajo. Svobodne in poštene volitve so tudi pogoj za dobro vladanje. Obe državi, Albanija
in Makedonija, formalno sprejemata pluralizem in demokracijo ter željo po spoštovanju volje
ljudstva in vsaj formalno sprejemata tudi demokratične standarde. Tudi volitve in volilni sistem
Republike Makedonije in Albanije imajo veliko skupnega, vendar imata volilna sistema obeh
držav obenem tudi specifike (Aziri in Saliaj, 2013).
Albanija in Makedonija imata zaradi demokratičnega prehoda, ki se je začel v začetku 90. let
20. stoletja, skromne izkušnje z volilnimi sistemi in volilno administracijo ter praktično nobene
demokratične tradicije. Kljub stoletnemu obstoju države Albanija demokratične volitve izvaja
šele zadnjih 23 let, preostalih 67 let pa je živela pod komunističnim režimom. Ta je izvajal
fiktivne volitve, člane zakonodajne oblasti pa je Komunistična partija imenovala kar sama. V
Albaniji so v zadnjih dvajsetih letih vsake volitve potekale po vsaj deloma drugačnem volilnem
sistemu. Spreminjala je volilno formulo, ki prevaja volilno podporo oziroma pridobljeno število
glasov na volitvah v mandate, volilni prag, ki je določal vstop v parlament, in volilne
administracije, kot so npr. volilna pravila, glede na interese vladajočih strank. To so že elementi
volilnega inženiringa. Albanija tu predstavlja nekakšen eksperimentalni primer, saj nobena
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druga evropska država volilnega sistema ni spreminjala v takem obsegu in tolikokrat v tako
kratkem obdobju. Volilni sistem je spreminjala v smeri iz večinskega volilnega sistema v
mešani volilni sistem s tendenco po večinskem in nazadnje v čisti proporcionalni volilni sistem
(Krasniqi, 2012).
Zelo podobno usodo v tem pogledu skozi novejšo politično zgodovino ima Republika
Makedonija, ki je v zadnjih dvajsetih letih ravno tako pogosto spreminjala volilni sistem. Tu je
treba omeniti še niz ostalih dogodkov, ki so krojili potek volitev zadnjih let. Najpomembnejši
je vsekakor etnični konflikt med Makedonci in močno albansko manjšino (Grizold in Zupančič,
2008).
Glede na zapisano me zanima, ali so podobni procesi v obeh državah v pogledu
razvoja/spreminjanja volilnega sistema prinesli tudi podobne posledice, in sicer v pogledu
števila političnih strank v obeh parlamentih. Zato postavljam naslednjo hipotezo:
»Albanija in Makedonija imata podoben proces spreminjanja volilnega sistema in pri obeh
državah izbira volilnega sistema vpliva na število političnih strank, zastopanih v parlamentu.«
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2

NAMEN DIPLOMSKEGA DELA IN HIPOTEZE

Namen diplomskega dela je proučitev procesa razvoja in spreminjanja volilnih sistemov
Republike Makedonije in Albanije v luči prehoda iz komunističnega enopartijskega sistema v
demokratični večstrankarski sistem obeh držav. Skozi analizo procesa razvoja volilnih sistemov
in analizo parlamentarnih volitev od leta 1990 do leta 2014 bom poskušala ugotoviti, kako
izbira volilnega sistema in spreminjanje tega vplivata na število političnih strank, zastopanih v
parlamentu.
Diplomsko delo vsebuje deset poglavij, v osnovi pa je sestavljeno iz treh delov.
V prvem teoretičnem delu bom opredelila volilne sisteme in njihove elemente ter predstavila
ugotovitve različnih avtorjev o (ne)povezanosti med izbiro volilnega sistema in številom
političnih strank, zastopanih v parlamentu. Dotaknila se bom tudi volilnega inženirstva, saj je
nemalokrat vzrok za spremembe volilnih sistemov.
V drugem delu bom predstavila kronološki razvoj in spreminjanje volilnih sistemov Republike
Makedonije in Albanije od leta 1990 do leta 2014 ter analizirala parlamentarne volitve, ki so
potekale v tem obdobju. Identificirala bom podobnosti in razlike procesa razvoja in
spreminjanja volilnih sistemov obeh držav ter povezala izbiro volilnega sistema s številom
političnih strank, zastopanih v parlamentih, obeh držav po vsakokratnih izvedenih
parlamentarnih volitvah.
V zadnjem, tretjem delu bom strnila sklepne ugotovitve in potrdila oziroma zavrnila na začetku
postavljeno hipotezo.
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3

METODOLOGIJA

Raziskovalne metode in tehnike, ki jih bom uporabila v diplomskem delu, so zbiranje različnih
virov, analiza primarnih, sekundarnih in internetnih virov, kritično soočenje ugotovitev
različnih avtorjev, interpretacija in analiza statistik ter primerjalno raziskovanje (Bučar, Šabič,
Brglez in Kalin-Golob, 2002). Diplomsko delo bo primerjalna analiza obeh izbranih držav.
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4

VOLILNI SISTEMI

V sodobnem pojmovanju so volitve eden najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti in pogoj
za demokracijo, oblikovanje državnih organov in predstavniškega telesa. Poleg tega so tudi
pogoj za vzpostavitev in ohranitev pravne države in volivcem omogočajo neposreden vpliv na
sestavo parlamenta in njegove odločitve.
V najširšem smislu volilni sistem predstavlja zbir pravnih pravil, ki urejajo volitve, ali skupek
volilnih načel in sredstev za njihovo uresničevanje. Obsega predpise o volilni pravici,
organizacije volitev, postopke in tehnike volitev. V ožjem smislu pomeni le sistem
transformiranja pridobljenih glasov na volitvah v predstavniške sedeže, torej le sistem
razdelitve mandatov (Toplak, 2000, str. 14).
Najpomembnejši

element

volilnega

sistema

je

volilna

pravica,

ena

temeljnih

političnih/človekovih pravic. Predpisi o volilni pravici določajo krog oseb s pravico volitev
predstavniškega telesa in krog oseb s pravico do izvolitve v članstvo teh teles (Grad, 2004)
Volilni sistemi so po Lijphartu (1991) pomembni z dveh vidikov. Prvič, ker imajo značilne
politične posledice. Volilni sistemi oblikujejo naravo strank in strankarskih sistemov in vplivajo
na ravnanje politikov in strategijo volivcev. Drugič, volilni sistemi razkrivajo zanimive
informacije o usmeritvah politikov. Vzpostavljen volilni sistem oblikuje vedenje politikov,
čeprav imajo ti občasno možnost spreminjanja volilne zakonodaje, torej izbire sistema, ki jim
je najbolj po godu. Preference politikov glede volilne zakonodaje razkrivajo veliko o njihovem
načinu dela in zaznavanju političnega sistema (Lijphart, 1991, str. 72–84).
Volilni sistem v demokratičnih deželah mora biti zgrajen na nekaterih načelih. Ta so:
1. načelo sorazmernega predstavništva,
2. načelo koncentracije in učinkovitosti,
3. načelo participacije,
4. načelo preprostosti,
5. načelo legitimnosti (Pogorelec, 2000, str. 25).
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Brezovšek (1992) navaja, da je za postkomunistične države izbira volilnega sistema še posebej
pomembna, saj je uspešnost novo zasnovanih demokratičnih sistemov (lahko) odvisna prav od
te izbire (Brezovšek, 1992, str. 720–724).
Pogosto se o volilnih sistemih razmišlja v ožjem smislu. Ko govorimo o pretvorbi glasov v
sedeže v predstavniškem telesu, govorimo o treh velikih skupinah volilnih sistemov, ki dobljene
glasove na volitvah pretvarjajo v sedeže v predstavniških telesih. Najpogostejša delitev
volilnega sistema v ožjem smislu je naslednja:
-

večinski volilni sistem,

-

proporcionalni volilni sistem,

-

mešani volilni sistem (Krašovec, 2007, str. 67).

Približno polovica sodobnih držav uporablja večinski volilni sistem, tretjina proporcionalnega,
preostale pa kombiniranega (Norris, 2004, str. 40). Medtem ko Norris (2004) poudarja, da se v
svetu tendenčno povečuje delež proporcionalnega sistema, Farrell (2001, v Fink Hafner, Lajh
in Krašovec, 2005) opozarja tudi na povečano modnost kombiniranih sistemov od 90. let 20.
stoletja naprej.
Slika 4.1: Volilni sistemi

VOLILNI SISTEMI

Mešani sistem

Večinski sistem

Sistem
relativne večine

Alternativno
glasovanje

Sistem enega
prenosljivega glasu

ve
č Sistem absolutne
ine

večine
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Proporcionalni sistem

Sistem
strankarskih list

4.1

Večinski volilni sistem

Za večinski volilni sistem je značilno, da se o kandidatih odloča z večino, ki je lahko absolutna
ali relativna. Obstajata enokrožni in dvokrožni večinski sistem. Enokrožni večinski volilni
sistem se je prvič pojavil v Veliki Britaniji, kjer je še vedno v uporabi, uporabljajo pa ga tudi v
ZDA. Za ta sistem je značilno, da je iz vsake volilne enote izvoljen po en kandidat, in sicer tisti,
ki dobi največ glasov. Ni pa nujno, da dobi večino vseh glasov. Sistemu zato pravimo tudi
sistem relativne večine. Dvokrožni sistem naj bi zagotavljal, da je izvoljen tisti kandidat, ki ga
podpira absolutna večina volivcev. V primeru, da nihče izmed kandidatov v prvem krogu ne
osvoji take večine, se navadno prvouvrščena kandidata pomerita v drugem krogu (v nekaterih
primerih se lahko v drugi krog uvrsti tudi več kandidatov, na primer vsi, ki so presegli prag
določenega števila odstotkov)1. Zmagovalni kandidat tako osvoji absolutno večino glasov, zato
temu pravimo tudi večinski sistem z absolutno večino. Obstaja še nekaj drugih različic
večinskega volilnega sistema, npr. nepraktično rešitev dvokrožnega glasovanja v sistemu
absolutne večine je mogoče nadomestiti z alternativnim glasovanjem. V tem primeru ima vsak
volivec možnost, da na glasovnici označi kandidata ali več kandidatov, ki bi jim želel v drugem
krogu dati svoj glas. Če nihče od kandidatov v prvem krogu ne dobi absolutne večine, je
predviden postopek prerazporejanja glasov kandidata z najmanj glasovi tistim kandidatom, ki
so jih volivci označili kot »druge« kandidate. Postopek izločanja kandidata z najmanj glasovi
in prerazporejanja njegovih glasov drugim kandidatom se ponavlja, dokler eden od kandidatov
ne dobi zadostne (tj. absolutne) večine glasov. Ta sistem sicer prihrani drugi krog, vendar pa je
praviloma zelo zapleten in se zato redko uporablja (Fink Hafner in drugi, 2005, str. 32–33).
Kot ugotavljajo avtorji Farrel, Norris in drugi (v Doorenspleet, 2005), večinski volilni sistemi
spodbujajo oblikovanje vlade ene stranke, ki učinkovito obvladuje tudi parlamentarno večino.
Ker eni stranki v parlamentu omogoča večino, s tem omogoča tudi stabilnost delovanja oblasti
nasploh. Za zagovornike večinskega volilnega sistema je eden glavnih razlogov za njegovo
promocijo merilo vladne učinkovitosti. Tako je tudi odgovornost vladajoče stranke in vlade bolj
transparentna, volivcem pa omogoča neposredno sankcioniranje vladajoče stranke na
naslednjih volitvah. Zagovorniki večinskega sistema trdijo, da ker je politična moč
skoncentrirana v rokah večine, omogoča enotno, odločilno vodstvo in s tem koherentne politike
in hitro odločanje. Vlade so v takih pogojih bolj odzivne in zanesljive. Oblikovanje politik in
spreminjanje zakonodaje sta omogočena, dokler ima vlada podporo svoje stranke oziroma
1

Ko gre za parlamentarne volitve, je po tem sistemu najbolj poznana Francija. Tam je pogoj za vstop v drugi krog
volitev 12,5 odstotka glasov vseh registriranih volivcev, kar močno zmanjša število kandidatov v drugem krogu.
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njenih poslancev. Odgovornost do ljudstva je tudi bolj jasna. Na drugi strani po Lijphartu (2005)
hitre odločitve, ki naj bi jih omogočal tak sistem, niso nujno tudi pametne odločitve. Za prehitre
in nenadne spremembe ekonomskih politik v takem primeru niti ni nujno, da so sprejete s
konsenzom pomembnih delov družbe (Doorenspleet, 2005, str. 30–31).
Dodatna temeljna slabost tega sistema je tudi, da v ospredje postavlja le eno stranko in s tem
ne odraža celotnega razmerja politične moči v državi. Stranka lažje dela, nima koalicijskih
partnerjev, ki bi jo pri tem ovirali, vendar pa hitro lahko svojo moč tudi izkoristi.
V večinskem sistemu so majhne stranke v predstavniškem organu dodatno marginalizirane.
Večinski sistem namreč sistematično favorizira večje stranke s tem, da poveča
disproporcionalnost (večje stranke nadreprezentira v predstavniškem organu). V ta namen
zakonsko določen volilni prag v tem sistemu ni potreben (Fink Hafner in drugi, 2005, str. 33).
Duverger (1986) poveže večinske volilne sisteme tudi z značilnostmi strankarskega sistema in
ugotavlja, da je pri uporabi večinskih volilnih sistemov praviloma manjše število političnih
strank v parlamentu kot pri uporabi proporcionalnih volilnih sistemov (Duverger v Krašovec,
2007).

4.2

Proporcionalni volilni sistem

V proporcionalnem volilnem sistemu nasprotno od večinskega za izvolitev v predstavniško telo
ni potrebna določena večina, temveč morajo dodeljeni predstavniški mandati ustrezati
dobljenim glasovom na volitvah.
Ta sistem omogoča bolj sorazmerno razdelitev mandatov v skladu z volilnimi rezultati ter tudi
ustrezno zastopanost političnih manjšin. Pozitivna lastnost je po mnenju številnih
strokovnjakov povezana z večjo odzivnostjo predstavniškega telesa, ki v svoje delovanje
zajame večjo različnost interesov in potreb državljanov (Haček, 2012). Ta sistem je najbolj
razširjen, saj zagotavlja politično predstavništvo tudi manjšim političnim strankam in ostalim
manjšinam. V primerjavi z večinskim volilnim sistemom po mnenju teoretikov proporcionalni
volilni sistem omogoča boljšo reprezentativnost. Lijphart (1999) tako na primer trdi, da je
volilni rezultat bolj pravičen in da imajo manjše politične stranke, etnične manjšine in ženske
večjo možnost reprezentativnosti v parlamentu kot v večinskem sistemu.
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Po drugi strani številni poudarjajo tudi negativne lastnosti teh sistemov. Najbolj izpostavljene
negativne lastnosti proporcionalnega volilnega sistema so nestabilnost vlad, zapletenost
pretvorbe dobljenih glasov v sedeže in razdeljena odgovornost poslancev v volilni enoti
(Krašovec, 2007, str. 72–73).
Proporcionalni volilni sistem ima še številne druge slabosti. Poleg zgoraj omenjenih je to še
povzročanje nestabilnih koalicij in s tem slabitev položaja parlamenta in celotnega političnega
sistema. Z vidika volivca je največja pomanjkljivost, da volivcu onemogoča glasovanje o
posameznih kandidatih (volivec glasuje le za posamezno listo kandidatov oziroma politično
stranko, kadar ni preferenčnega glasovanja). Poleg tega se v takem sistemu lažje oblikujejo in
preživijo tudi politično bolj ekstremne stranke (tako na desnici kot tudi na levici). Z vidika
koruptivnosti Doorenspleet trdi, da so izvoljeni predstavniki bolj podvrženi koruptivnosti, saj
morajo sklepati kompromise in zavezništva, vendar pa Lijphart (1999) na drugi strani to negira
in pravi, da je konsenzualna demokracija manj koruptivna kot večinska (Doorensplet, 2005, str.
32).
V osnovi proporcionalni sistem delimo na dve vrsti, in sicer na sistem strankarskih list in na
sisteme enega prenosljivega glasu. V bistveno večji meri se uporablja prva omenjena vrsta
proporcionalnega volilnega sistema.
4.2.1 Sistem strankarskih list
Za ta sistem velja, da stranke na volitvah strankarske liste oblikujejo s seznamom kandidatov,
volivci pa imajo možnost izbire med listami kandidatov. Mandati, ki jih posamezna lista dobi,
so razdeljeni kandidatom po vrstnem redu na listi.
V proporcionalnih sistemih se za pretvorbo volilne podpore v sedeže v parlamentu uporabljata
dve glavni skupini formul, in sicer formula največjega povprečja ali sistem deliteljev in formula
največjih ostankov ali volilne kvote (Krašovec, 2007).
Znotraj skupine formule največjega povprečja oziroma sistema deliteljev se najpogosteje
uporabljajo tri volilne formule. Med temi je najbolj razširjena je uporaba d`Hondtove formule,
ki velja za eno najmanj proporcionalnih znotraj volilnega sistema strankarskih list, saj pri
pretvorbi glasov v sedeže podpira večje stranke oziroma stranke, ki so na volitvah dobile več
glasov. Poleg omenjene formule se uporabljata še Saint-Lagüejeva formula, ki je podobna
d´Hondtovi, in modificirana Saint-Lagüejeva formula.
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Znotraj skupine formule največjih ostankov ali volilne kvote je najprej treba določiti kvoto, ki
pokaže, koliko glasov mora dobiti vsaka stranka za pridobitev enega sedeža. Ta volilna kvota
se izračuna na način, da se število glasov deli s številom mandatov, ki jih je treba razdeliti v
volilni enoti. Vsaka lista dobi toliko mandatov, kolikokrat doseže volilno kvoto (Krašovec,
2007).
Slabost formule največjih ostankov ali volilne kvote je , da ne omogoča razdelitve vseh
mandatov v prvem krogu, zato je potreben drugi krog delitve mandatov. Razdelitev mandatov
torej poteka v dveh korakih. Najprej določimo volilno kvoto, ki pokaže, koliko glasov mora
dobiti stranka za pridobitev enega sedeža. Volilno kvoto izračunamo tako, da število glasov
delimo s številom mandatov, ki jih je treba razdeliti v volilni enoti. Vsaka lista dobi toliko
mandatov, kolikokrat doseže volilno kvoto (Grad, 2004). V praksi se za izračun sedežev
največkrat uporabljata Harejeva in Droopova kvota.

4.3

Mešani volilni sistemi

Med večinski in proporcionalni sistem je mogoče uvrstiti nekaj volilnih sistemov, ki nimajo
tipičnih značilnosti niti enega niti drugega sistema in težijo k varstvu politične manjšine (Grad,
2004, str. 59). Imenujemo jih mešani volilni sistemi in vsebujejo kombinacijo različnih volilnih
sistemov (proporcionalnega in večinskega). Obstajajo tri možne poti obstoja mešanih volilnih
sistemov: sočasen obstoj, vzporeden obstoj in sistem popravkov. Za te sisteme je značilno, da
naj bi združevali najboljše rešitve prej omenjenih volilnih sistemov, so zelo priljubljeni in v
večji meri uporabljeni (Krašovec, 2007, str. 67–95). Vendar na drugi strani Doorenspleet (2005)
v svoji analizi zanimivo prikaže, kako mešani volilni sistem v resnici združuje najslabše
elemente večinskega in proporcionalnega volilnega sistema. Na podlagi analize trdi, da imajo
mešani volilni sistemi na splošno nižjo stopnjo demokratičnosti, nižjo stopnjo odgovornosti,
nižjo stopnjo vladne učinkovitosti in manjšo volilno udeležbo.
V primeru sočasnega obstoja različnih volilnih sistemov Blais in Massicotte (v Krašovec, 2007)
kot primer navajata del volilnih enot, v katerih se uporabi večinski sistem, medtem ko se v
preostalem delu volilnih enot uporabi proporcionalni sistem. V Franciji se ta sistem uporablja
za izvolitev članov senata. Za primer vzporednega obstoja navajata sistem, kjer vsi volivci v
eni volilni enoti volijo enega predstavnika po večinskem sistemu in v drugi volilni enoti drugega
po proporcionalnem sistemu. Takšen volilni sistem uporabljajo na Japonskem za parlamentarne
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volitve. V nasprotju s prvima dvema vrstama mešanih volilnih sistemov so v sistemu popravkov
rezultati ene vrste volilnega sistema odvisni od druge vrste, ki se tudi uporablja. V tem primeru
sedeži, dobljeni v proporcionalnem sistemu, služijo za popravek rezultatov, ki jih je prinesel
večinski volilni sistem. Najbolj znan primer takšnega sistema je nemški sistem (Krašovec,
2007).
Ob tem moramo dodati, da se Shugart in Wattenberg (v Krašovec, 2007) s takšno opredelitvijo
mešanih sistemov ne strinjata, temveč menita, da bi morali v skupino mešanih sistemov umestiti
zgolj tiste sisteme, ki temeljijo na vzporednem obstoju.
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5

ELEMENTI VOLILNEGA SISTEMA

Lijphart v svojem delu skozi obravnavo različnih demokracij našteje kar sedemdeset različnih
volilnih sistemov, vendar pri vseh ugotavlja bistvene skupne elemente, ki določajo
posamičnega med njimi. Kot osnovne elemente je izpostavil:
-

velikost volilne enote (število predstavnikov, izvoljenih v posamični enoti),

-

volilni prag (minimalni delež glasov, ki jih mora stranka dobiti, da zasede mesto v
parlamentu),

-

volilno formulo (sistem relativne in absolutne večine, različne oblike sorazmernega
predstavništva) (Lijphart v Gaber, 1996).

Naj poleg zgoraj navedenih elementov omenim še strukturo glasovanja, ki jo je Douglas W.
Rae (v Gaber, 1996, str. 72) izpostavil kot skupno razsežnost volilnim sistemom. Ločil je
kategorično in vrstilno glasovanje, pri čemer kategorično glasovanje od volivca zahteva, da
svoj mandat dodeli eni stranki, medtem ko vrstilno glasovanje omogoča izvajanje preferenc v
smislu tega, da je mogoče glasovati za več kandidatov/strank, ki jih volivec razvrsti po vrstnem
redu svojih preferenc. Poleg tega lahko omogoča dodelitev mandata med stranke ali celo med
kandidate različnih strank.

5.1

Volilne enote

Rupnik (v Toplak, 2000) opredeljuje volilne enote kot območja, kjer se izvajajo volitve in kjer
se volilni izidi prevajajo v porazdelitev parlamentarnih sedežev. Te enote so ponavadi določene
ozemeljsko, in sicer tako, da se celotno volilno telo države razdeli na manjše enote. Načrt
volilnih enot je določen z zakonom, velikost pa je definirana s številom sedežev, ki pripadajo
enoti. Volilna enota je oblikovana na podlagi upravno teritorialne razdelitve, vendar se navadno
v vsaki zagotovi približno enako število mandatov na določeno število prebivalcev. Ker se
gibanje števila prebivalcev v določenih teritorialnih območjih lahko spreminja, je treba meje
volilnih enot v določenih časovnih obdobjih spreminjati. Pogostost spreminjanja volilnih enot
nima le pozitivnih tehničnih posledic, kot je popravljanje neenakomerne razdelitve števila
prebivalcev med enotami zaradi migracij, ampak ima lahko tudi negativne posledice. Močno
vpliva na odnos med volivcem in članom predstavniškega telesa, lahko pa tudi na odnose med
člani predstavniškega telesa znotraj iste stranke (Krašovec, 2007).
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Pri preoblikovanju meja volilnih enot lahko pride tudi do namernega preoblikovanja z
namenom zagotavljanja koristi posamični skupini ljudi in ali posameznikom. Grofman govori
o osebnem ali skupinskem preoblikovanju meja volilnih enot. V vsakem primeru pozitivno ali
negativno namerno diskriminacijo skupin ali oseb s preoblikovanjem meja volilnih enot
imenujemo »gerrymandering«, ki tako označuje namerno manipulacijo z mejami volilnih enot
za političen namen. Glede na namen manipulacije preoblikovanja volilnih enot Mackie (2000)
loči med strankarskim in rasnim/etničnim namenom. Kot že ime pove, gre v prvem primeru za
preoblikovanje meja volilnih enot z namenom slabitve nasprotne politične stranke, v drugem
primeru pa za slabitev političnih možnosti določene rase oziroma etnije (Krašovec, 2007, str.
54).
Velikost volilne enote je po mnenju številnih avtorjev najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na
stopnjo proporcionalnosti med glasovi, ki jih določena stranka dobi na volitvah, in številom
sedežev, ki jih ta stranka dobi v predstavniškem telesu. Na primer stranka, ki predstavlja 10odstotno manjšino, verjetno ne bo dobila sedeža v enoti s petimi sedeži, uspešna pa bo v enoti
z desetimi sedeži. Težko bi torej rekli, da enote z dvema sedežema odgovarjajo načelu
sorazmernosti in nasprotno, vsedržavna enota – če so vsi drugi dejavniki enaki – je optimalna
za sorazmerno prevajanje glasov v sedeže. Velikost volilnih enot je v tem primeru precej bolj
pomembna kot posamezne volilne formule, uporabljene v posamezni enoti (Gaber, 1996, str.
71).
Številni avtorji izpostavljajo delitev volilnih enot na to, ali se v posamezni volilni enoti voli en
ali več poslancev. Grad (2004) govori o enomandatnih in večmandatnih volilnih enotah, število
poslancev, ki se voli v posamezni volilni enoti, pa določa njeno velikost. Več kot je voljenih
poslancev v določeni volilni enoti, večja je velikost volilne enote (Krašovec, 2007, str. 61).

5.2

Volilni prag

Volilni prag je eden od elementov volilnega sistema in je zelo pogosto označen kot element, ki
omogoča koristi volilno močnejšim strankam na račun volilno šibkejših strank in tako dejansko
omogoča pomembno zmanjšanje učinkov proporcionalnosti sistema strankarskih list. Je sicer
dodatni formalni pogoj v obliki določenega najmanjšega deleža glasov, ki ga mora dobiti lista,
da lahko sodeluje v razdelitvi sedežev v predstavniškem telesu. Uveljavljen je, da se prepreči
prevelika fragmentacija strankarskega sistema (Nohlen, 2000) ali, kot pravita Blais in
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Massicotte (2002, str. 51), da pošlje jasno in odkrito sporočilo, da manjše oziroma marginalne
stranke niso prepoznavne kot primerni igralci v parlamentarni areni.
Znanih je več vrst volilnih pragov, ki se razlikujejo glede na raven, na kateri se uporabljajo,
fazo, v kateri se uporabljajo, višino praga in možnost njihovega stopnjevanja:
-

raven cele države ali raven volilne enote, lahko pa tudi na obeh;

-

faza je lahko delitev mandatov v volilni enoti na nižjem ali višjem sloju volilne enote;

-

različno visoki volilni prag, pri čemer je možnost njihovega stopnjevanja povezana s
posameznimi strankami in koalicijo strank (Krašovec, 2007, str. 79).

Čim višje je volilni prag postavljen, večji oziroma bolj zahtevni so pogoji za pridobitev
mandatov posameznih strank. Vsedržavne volilne enote zvišujejo sorazmernost in omogočajo
predstavništvo celo zelo majhnim strankam. Da majhne stranke ne bi prehitro dosegle izvolitve,
so vse države z vsedržavnimi enotami uvedle najnižje pragove za predstavništvo, ki so določeni
v terminih najmanjšega števila sedežev, osvojenih na ravni enote, in/ali pridobljenega
najmanjšega odstotka vseh glasov v državi. Ti odstotki so lahko relativno nizki in torej
neškodljivi (1 % prag v Izraelu, 0,67 % prag na Nizozemskem). Kot dosežejo 4 %, kot na
Švedskem, ali 5 % v Nemčiji, predstavljajo velikanske ovire za manjšine (Gaber, 1996, str. 72).
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6

VOLILNO INŽENIRSTVO

Volilna reforma je praviloma zasnovana na predpostavki, da se spreminjanje formalnih pravil
v resnici prevaja v družbene učinke (Norris, 2004, str. 5). Zgrajena je torej na pričakovanju, da
bodo določena nova pravila z zornega kota socialnega in političnega inženirstva prinesla
zaželene rezultate. Korelacija med obliko volilnega sistema in strankarsko-politično areno je
od druge polovice 40. let 20. stoletja postala sfera zanimanja velikega števila raziskovalcev
političnih procesov. Razlog za to dejstvo je bil predvsem politični razvoj v medvojni Weimarski
Nemčiji, katere volilni sistem je bil razpoznan kot eden glavnih razlogov krize strankarskega in
političnega življenja. V povojni Evropi naj bi takšno nevarnost krize preprečil volilni
inženiring, v smislu preoblikovanja volilnih sistemov v interesu stabilnosti političnega sistema.
Tako naj bi večjo pozornost dobili večinski volilni sistemi anglosaksonskega tipa, dvokrožni
večinski sistemi, mešani volilni sistemi ali vsaj večinski elementi v proporcionalnih volilnih
sistemih. Vse naštete oblike naj bi zagotovile večjo stabilnost vlad oziroma vladnih koalicij,
podpirale moč velikih političnih strank in preprečile premočno »balkanizacijo« strankarskih
aren (Novak, v Cabada, 2001).
Povojno spreminjanje volilnih sistemov je bilo karakterizirano predvsem z uvajanjem višjih
volilnih pragov v proporcionalne sisteme, oblikovanjem prvih mešanih volilnih sistemov
(Nemčija, Madžarska) ali s postopnim prehodom k večinskemu volilnemu sistemu (Francija).
Veliko renesanso je volilni inženiring zaživel po letu 1989, ko je prišlo do razpada Sovjetskega
bloka in kasneje tudi Jugoslavije. T. i. nove demokracije, v katerih so do takrat volitve potekale
samo simbolično, z že vnaprej znanim izidom, ali sploh niso potekale, so začetek političnih
sprememb istovetile z organiziranjem svobodnih volitev. Pri njihovi organizaciji so inspiracijo
za oblikovanje volilnega sistema iskale v demokratični zgodovini ali v izkušnjah nekaterih
zahodnih držav (Cabada, 2001, str. 818).
Na podlagi Sholdaninega (2000) premisleka o zavestnem manipuliranju z institucionalnimi
rešitvami je oblikovana naslednja opredelitev volilnega inženirstva: to je (pre)oblikovanje
celotnega zbira pravil volilnega sistema ali njegovega dela z namenom vplivati na način delanja
politike z določanjem, kako se oblikujejo večine (Fink Hafner in drugi, 2005, str. 37).
Torej o volilnem inženirstvu ne govorimo le takrat, ko se politična elita odloči za drugačno
zvrst volilnega sistema, temveč tudi takrat, ko spreminja le posamezne elemente znotraj iste
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zvrsti volilnega sistema z namenom pridobivanja političnih koristi s spremembami. Primeri so
spreminjanje velikosti volilnih enot, uvajanje nacionalno določenega praga za vstop v
parlament, uvajanje novih formul za prevajanje volilnih glasov v parlamentarne sedeže z
namenom slabitve nasprotnikov ali izboljšanja lastnih volilnih možnosti (Fink Hafner in drugi,
2005, str. 37).
Podolnjak (2011) govori o volilni manipulaciji kot običajnem pojavu v volilnem procesu, ki
lahko poteka v različnih oblikah, da se z volilnimi predpisi ali z izvajanjem volitev daje prednost
določenim subjektom, ki sodelujejo na volitvah. Volilna manipulacija je mogoča v vseh treh
fazah volilnega obdobja, in sicer v predvolilnem obdobju, v času volitev ali v povolilnem
obdobju. Volilni inženiring kot »prefinjena« oblika volilne manipulacije se pojavlja v
predvolilnem obdobju. Vsaka sprememba volilnih pravil v obdobju, ki je neposredno pred
volitvami, je volilna manipulacija, ker spreminja pravila igre, na katero nasprotniki niso
pripravljeni. Avtor poudarja, da se volilno inženirstvo nanaša na zakonito prilagoditev volilnih
pravil in ga je zato treba razlikovati od ostalih različnih nezakonitih postopkov ponarejanja
volitev.
Od vseh oblik volilnega inženiringa Podolnjak najbolj izpostavlja zavestno risanje meja volilnih
enot z namenom povečanja možnosti za izvolitev določene politične stranke ali skupine
oziroma t. i. gerrymandering2. Ta se po njegovem mnenju pojavlja zlasti v državah, ki imajo
večinski volilni sistem z enomandatnimi volilnimi enotami. Cilj gerrymanderinga je povečati
učinkovitost lastnih glasov in zmanjšati učinke glasov, danih nasprotniku (Polodnjak, 2011, str.
160–161).
Raziskave so pokazale, da je mogoče na značilnosti strankarskega sistema vplivati točkasto s
spremembo volilnega sistema (spreminjanje zvrsti volilnega sistema – proporcionalni, večinski,
mešani) ali s spremembami znotraj iste zvrsti volilnega sistema (npr. uvajanje oziroma
spreminjanje volilnega praga, kvote, velikost volilnih enot). Proporcionalni sistemi so med
najbolj priljubljenimi pri volilnih inženirjih. Farrell (v Fink Hafner, Lajh in Krašovec, 2005)
ocenjuje, da je razlog za priljubljenost v nedvomno največjem nadzoru strankarskih central, še
zlasti v primeru uporabe zaprtih list, v sistemih z velikimi magnitudami volilnih enot, kjer
volivci le malo poznajo posamične kandidate. Nesorazmernost razdelitve mandatov se v
strankarski areni praviloma povečuje s spreminjanjem volilne formule in velikosti volilnih enot.
Drugače je z efektivnim številom strank. Volilne reforme le malo vplivajo na efektivno število
2

Po praksi guvernerja Massachusettsa, Elbridga Gerryja, ki je zavestno risal meje volilnih enot v svojo korist.
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strank, čeprav kratkoročno, v skladu s pričakovanji, precej vplivajo na razmerja med volilnimi
glasovi in parlamentarnimi sedeži. Praviloma se strankarske arene bolj prilagajajo strožjim
pravilom. V takih primerih se npr. število parlamentarnih strank zmanjša takoj po uvedbi
volilnega praga (Fink Hafner in drugi, 2005, str. 42).
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7

7.1

VOLILNI SISTEM REPUBLIKE MAKEDONIJE

Politične stranke v Republiki Makedoniji

Prva ureditev, ki je dovoljevala organizacijo političnega pluralizma, je bila sprejeta že aprila
1990, pred prvimi demokratičnimi volitvami novembra 1990, pred sprejetjem Deklaracije o
neodvisnosti Republike Makedonije leta 1991 in pred razglasitvijo demokratične ustave 1992.
Aprila 1990 je Skupščina Republike Makedonije sprejela amandmaje k obstoječemu zakonu o
družbenih in civilnih organizacijah iz leta 1983, ki je prvič dovoljeval, da so državljani lahko
svobodno in prostovoljno formirali družbene organizacije in združenja državljanov, ki so jim
omogočala razvoj aktivnosti, s katerimi so zadovoljevali ekonomske, politične, kulturne in
druge interese (Official Gazette of Socialist Republic of Macedonia, No 12, 1990). Prvi zakon
o organizaciji in financiranju političnih strank je bil sprejet šele kasneje, leta 1994 in je veljal
do leta 2004, ko je bil spremenjen (Taleski in Casal Bertoa, 2015, str. 2–3).
Po Berishi (2016) so bile v obdobju od leta 1990 do leta 2014 v Makedoniji štiri glavne politične
stranke, dve iz makedonske skupnosti in dve iz albanske skupnosti:
Notranja mаkedonskа revolucionarna orgаnizаcijа – Demokrаtskа stranka za makedonsko
narodno enotnost (VMRO-DPMNE) – ustanovljena leta 1990, desno politična stranka, ki sebe
opisuje kot krščansko demokratično, načeloma pa jo umeščajo med nacionalistične. Podpirajo
ideologije, kot so makedonski nacionalizem, antikomunizem, konservativizem in ekonomski
liberalizem. Zavzema se za vstop Makedonije v NATO in EU, ne strinja pa se s spremembo
imena države. Največjo podporo imajo pri etničnih Makedoncih (Berisha, 2016).
Socialdemokratska zveza Makedonije (SDSM) – vodilna opozicijska stranka, naslednica
komunistične stranke, ki je bila edina zakonita stranka od leta 1945 do leta 1990. SDSM je bila
ustanovljena aprila 1991. Je levo sredinska stranka, katere ideologije so socialna demokracija,
socialni liberalizem ter proevropizem. Zavzema se za liberalno ekonomske politike, ima
pragmatični pristop in se zavzema za sodelovanje z mednarodno skupnostjo. Zagovarja
fleksibilnost v pogovorih z Grčijo, vezano na spremembo imena države, da bi s tem državi
omogočila vstop v NATO. Je stranka, ki ima pozitiven/spravni odnos do etničnih manjšin
(Berisha, 2016).
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Demokratska stranka Albancev (DPA) – albanska stranka, ustanovljena leta 1997 iz dveh
nekdanjih albanskih strank. Je politična stranka etničnih Albancev v Makedoniji. Ustanovljena
je bila junija 1997 z združitvijo Stranke demokratske blaginje Albancev (PDPA) in Ljudske
demokratske stranke (NDP). Zavzema se za albanski nacionalizem, populizem in pravice
manjšin (Berisha, 2016).
Demokratska zveza za integracijo (DUI) – leta 2002 so jo ustanovili voditelji albanske
osvobodilne vojske in je trenutno največja albansko etnična stranka v Makedoniji (Berisha,
2016). Prevladujoči ideologiji stranke sta socialni konservativizem in zavzemanje za interese
Albancev ter je proevropsko usmerjena (»Democratic Union for Integration«, b. d.).
Omenjene so samo največje stranke, ki so večino časa prisotne tudi v parlamentu. V Makedoniji
je organiziranih še več manjših strank, ki niso parlamentarne ali parlamentarni položaj pridobijo
občasno (Liberalna stranka, Socialistična stranka …), največkrat z vstopom v koalicijo z
večjimi strankami.

7.2

Vpliv močne albanske manjšine

Republika Makedonija je ena od republik nekdanje Jugoslavije, ki je ob razpadu te neodvisnost
razglasila 17. septembra 1991 na podlagi rezultatov referenduma o neodvisnosti. Leta 2017 je
bilo v Makedoniji 2.103.721 prebivalcev, od tega je bilo Makedoncev 64,2 %, Albancev
25,2 %, Turkov 3,9 %, Romunov 2,7 %, Srbov 1,8 % in drugih 2,2 % (»The World factbook«,
b. d.).
Iz teh podatkov je razvidno, da je Republika Makedonija etnično dokaj heterogena država z
zelo močno albansko manjšino, ki je v državi prisotna skozi vso zgodovino. Albanska manjšina
v novi makedonski ustavi ni bila opredeljena kot konstitutivni narod, kar pomeni, da so imeli
Albanci v Makedoniji celo manjše pravice, kot jim jih je zagotavljala jugoslovanska ustava iz
leta 1974 (Adamson in Jovič, 2004, str. 93–311).
Nezadovoljstvo albanske skupnosti je bilo še toliko večje zaradi dejstva, da v Makedoniji niso
imeli zagotovljenih nekaterih manjšinskih pravic, kot je npr. pravica do izobraževanja v
albanščini na visokih šolah. Zato se leta 1992 makedonski Albanci izvedli referendum, na
katerem je velika večina podprla teritorialno avtonomijo z Albanci poseljenih območij. Tudi po
tem so proalbanski protesti, ki so se vrstili, nakazovali težnje albanske skupnosti po aktivnem
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uresničevanju njihovih manjšinskih pravic. Republika Makedonija se je skozi novejšo
zgodovino soočala z varnostno nestabilnostjo in medetničnimi konflikti zaradi močne albanske
manjšine. Po razpadu Jugoslavije (SFRJ) in nastanku novih držav so Albanci, ki so prej živeli
v SFRJ, živeli v štirih državah, in sicer v kasnejši Zvezni republiki Jugoslaviji, v pokrajini
Kosovo (ki se je kasneje odcepila), ter v zahodnem delu Makedonije, kasneje pa še v Črni gori
in ne nazadnje v Bosni in Hercegovini. Zaradi krhkega miru v soseščini in močne albanske
manjšine se ves čas še danes ustvarjajo razmere, ki ogrožajo ozemeljsko celovitost Makedonije.
Na varnostni položaj v Makedoniji na drugi strani vplivata tudi organiziran kriminal, povezan
s korupcijo, in netransparenten politični sistem, prav tako prepleten s korupcijo (Grizold in
Zupančič, 2008, str. 327–333).

7.3

Kronologija parlamentarnih volitev v Republiki Makedoniji

Republika Makedonije je v letu 1990 začela prehod v demokracijo. S tem so se pojavile težnje
po spremembi volilnega sistema, ki je v tistem času volitve utemeljeval kot dolžnost do vodilne
komunistične stranke in ne kot eno od osnovnih človekovih pravic. Vodilni komunistični
stranki je obstoječi volilni sistem sicer ugajal, vendar je bilo očitno, da je volilna zakonodaja
zastarela in ni sledila družbenopolitičnim spremembam, ki so se v tistem času začele odvijati.
Izbira volilnega sistema ni bila tehnično vprašanje, temveč velika polemika med znanstveniki
in politiki. Komunistična stranka, ki je imela svoje predstavnike v vseh strukturah države, je
vztrajala, da se prve množične volitve izvedejo po večinskem volilnem sistemu. Stranka je
dominirala in po tem sistemu je imela absolutno možnost za zmago. Na drugi strani so ostale
alternativne stranke zahtevale izvedbo volitev po proporcionalnem sistemu, saj so imele le tako
po njihovem mnenju možnost, da pridobijo nekaj sedežev v parlamentu (Aziri in Saliaj, 2013).
Kljub polemikam so se na prvih večstrankarskih parlamentarnih volitvah v letu 1990 odločili
za večinski sistem absolutne večine. Po tem sistemu so kandidati za izvolitev v prvem krogu
potrebovali absolutno večino oddanih glasov in vsaj število glasov enako tretjini glasov vseh
registriranih volivcev v volilni enoti. V primeru, da nihče od kandidatov ni dosegel zadostne
količine glasov, je bil potreben drugi krog volitev, ki je moral biti razpisan najkasneje v
štirinajstih dneh. V drugi krog so prišli kandidati, ki so prejeli vsaj 7 % glasov v prvem krogu.
Ta sistem naj bi pričakovano omogočil stabilen parlament in stabilno vlado, zmanjšal naj bi
razlike na osnovi nacionalnega in verskega prepričanja ter konec koncev omogočil izvolitev
tudi posameznim kandidatom (Aziri in Saliaj, 2013).
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Država je bila razdeljena na 120 volilnih enot, v katerih so izvolili po enega člana v 120-članski
parlament. Skladno s 14. členom takrat veljavnega zakona o volitvah bi morala imeti vsaka
volilna enota enako število registriranih volivcev, vendar so bile v praksi volilne enote v
zahodnem delu države, kjer je prevladovalo albansko prebivalstvo, večje od ostalih na
vzhodnem delu države, kjer je prevladovalo makedonsko prebivalstvo. Ta sistem je bil po
mnenju Albancev diskriminatoren. Povzročil je nasprotovanja in konflikte med albanskimi in
makedonskimi političnimi strankami, saj je član albanske stranke potreboval dvakrat več glasov
za izvolitev v parlament kot makedonski. Zmagovalka volitev je bila VMRO-DPME, ki ni
dobila absolutne večine v parlamentu. Za formiranje vlade bi morala v koalicijo z etnično
albansko stranko, česar ni želela, zato je šla v opozicijo. SDSM je vlado formirala v koaliciji z
Liberalno stranko in Socialistično stranko (Aziri in Saliaj 2013).
Leta 1993 je vlada predlagala nov volilni zakon, ki bi uvedel mešani volilni sistem. Na volitvah
bi 100 članov volili po večinskem sistemu, 20 članov pa po proporcionalnem pristopu. Vendar
ta zakon v parlamentu ni bil sprejet, ker mu je nasprotovala največja opozicijska stranka, zato
so bile prve parlamentarne volitve po razglasitvi samostojnosti Republike Makedonije in druge
svobodne volitve leta 1994 izvedene še po »starem« dvokrožnem večinskem sistemu (Aziri in
Saliaj 2013). Volitve so bile za največjo opozicijsko stranko VMRO-DPMNE razočaranje, zato
so drugi krog volitev bojkotirali zaradi predpostavk o nepoštenosti in goljufijah. Ravno tako so
o nepravilnostih poročali domači in zunanji poročevalci oziroma opazovalci. Zmagovalka
volitev je bila SDSM, ki je vlado ponovno formirala v koaliciji z Liberalno stranko in
Socialistično stranko.
Nov volilni sistem je bil sprejet v parlamentu leta 1998 in je spremenil večinski sistem v
večinsko-proporcionalni sistem (mešani). Skladno z 2. členom novega volilnega zakona je bilo
85 članov parlamenta izvoljenih po večinskem sistemu (za zmago v prvem krogu so potrebovali
večino, vendar ne manj kot tretjine glasov vseh registriranih volivcev, država je bila razdeljena
na 85 enot), 35 članov pa po proporcionalnem sistemu (strankarska lista, volilni prag 5 %,
država kot ena volilna enota). Zmagala je stranka VMRO-DPMNE, ki je prvič formirala vlado
v koaliciji z Demokratsko stranko Albancev. Vendar so tudi na teh volitvah padale obtožbe o
nepravilnostih in »gerrymanderingu« (Berisha, 2016). Kljub temu je bilo kar enajst kandidatov
stranke albanske manjšine izvoljenih v parlament in prvič je bila stranka Albancev v vladi.
Po letu 1998 se je na Balkanu zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki so krojili potek volitev. Prvi je
bil konflikt na Kosovu, ki je številne Albance pregnal v Makedonijo, ker so bežali pred etničnim
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čiščenjem. Drugi je bil konflikt, ki se je zanetil leta 2001 v Makedoniji med makedonskimi
silami in albansko nacionalno osvobodilno vojsko. Konflikt je bil na koncu razrešen s podpisom
sporazuma na Ohridu. Ohridski sporazum je Albancem prinesel več pravic – jezikovnih,
izobraževalnih, kulturnih – in jim je zagotavljal večjo reprezentativnost v javni administraciji.
Ohridski sporazum sicer ni prinesel sprememb volilnega zakona, je pa izpostavil težave z
občinskimi mejami, ki so bile jabolko spora na prejšnjih parlamentarnih volitvah. Posledica
Ohridskega sporazuma (implementacija) je bila sprejetje novega volilnega zakona leta 2002, ki
je državo razdelil na šest volilnih okrajev in v vsakem se je volilo 20 članov parlamenta. Šesti
okraj je bil pretežno etnično albanski, kar je omogočalo izvolitev v parlament večjemu številu
kandidatov albanske manjšine. Albanski stranki DPA in DPU sta imeli skupaj izvoljenih kar 28
kandidatov. Na volitvah, izvedenih po proporcionalnem sistemu z uporabljeno D`Hondtovo
formulo, je sicer zmagala SDSM, ki je oblikovala vladno koalicijo z albansko stranko DUI, ki
je Makedonci niso najbolje sprejeli (Berisha, 2016, str. 8–9).
Vse naslednje volitve leta 2006, 2008, 2011 in 2014 so bile izvedene po proporcionalnem
sistemu, kjer sta si oblast izmenjevali VMRO-DPMNE in SDSM, ki je oblikovala vladne
koalicije z albanskimi strankami DPA in DUI. Leta 2011 se je Makedonija znašla v politični
krizi in izvedla volitve, ki so jih opozicijske stranke (razen LDP) bojkotirale zaradi obtožb, da
je vladna stranka zamrznila bančne račune medijem, da bi jih utišala. Na vseh volitvah so bili
prisotni opazovalci, ki so poročali o nepravilnostih, goljufijah.
V tem obdobju (2006–2014) je Makedonija sicer obdržala isto vrsto volilnega sistema, vendar
je spreminjala elemente veljavnega volilnega sistema. Nova manjša sprememba volilne
zakonodaje leta 2011 je prinesla spremembo števila sedežev v parlamentu, in sicer se je dvignilo
iz 120 na 123 sedežev. Trije sedeži so bili rezervirani za predstavnike Makedoncev, ki so živeli
v tujini. Vendar je bila ta sprememba tudi predmet polemik, ker naj bi kršila načelo enakosti
glasovanja, saj so na račun teh treh glasov, namenjenih makedonskim kandidatom, sedeže
izgubili albanski kandidati. Država je sicer ostala razdeljena na šest volilnih okrajev, vendar so
velikost teh spreminjali (Berisha, 2016, str. 11).
Veliko literature, ki se ukvarja z učinki izvajanja proporcionalnega volilnega sistema v
Makedoniji, potrjuje stališče, da proporcionalni sistem zagotavlja boljše možnosti za izvolitev
v parlament etničnim manjšinam in manjšim političnim strankam,3 ker so sedeži izračunani na

3

Po Nascimentu je težko najti standardno definicijo stranke, ki bi definirala pojem manjše politične stranke. Po
mnenju različnih avtorjev je velikost stranke najlažje definirati na podlagi volilne podpore, to je števila glasov, ki
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podlagi deleža dobljenih glasov (Aziri in Saliaj, 2013, str. 14–15). Empirični podatki v
Makedoniji podpirajo to trditev. Kot je razvidno iz grafa na Sliki 7.1, se je delež sedežev, ki ga
ima albanska manjšina, po sprejetju proporcionalnega sistema postopoma povečal, čeprav se je
po volitvah leta 2011 nekoliko zmanjšal, razlog pa je bila večja notranje politična kriza
(Wojnicki, 2016, str. 168–169).
Po volitvah leta 1998, ki so bile izvedene po novem volilnem sistemu, se je odstotek kandidatov
albanske manjšine, izvoljenih v parlament, povečal na enaindvajset, kar bi lahko izhajalo iz
dveh dejavnikov. Prvič, na teh volitvah je bilo 85 kandidatov izvoljenih po večinskem volilnem
sistemu in 35 po proporcionalnem volilnem sistemu. Uvedba »proporcionalnih sedežev« je
omejila »škodo«, narejeno manjšinam in manjšim strankam, ki jo je povzročil večinski volilni
sistem v letih 1990 in 1994. Drugič, kot je razloženo v članku Bogdana Szajkowskega (v
Berisha, 2016), sta največji dve albanski stranki (PDA in PDP) podpisali sporazum in oblikovali
koalicijo za skupno sodelovanje na volitvah leta 1998, in zdi se, da je to koristilo albanskim
strankam. Po besedah Szajkowskega je koalicija omogočila Albancem, da so osvojili sedeže v
vseh sedemnajstih volilnih enotah in v devetih od desetih volilnih enotah so si v prvem krogu
zagotovile zmago.
Delež sedežev albanske manjšine je bil najnižji v večinskem sistemu, 19 % v letu 1990 in samo
16 % v letu 1994, na volitvah po proporcionalnem sistemu pa se je dvignil celo na 24 %.
Slika 7.1: Trend parlamentarne reprezentativnosti albanske manjšine v Republiki Makedoniji
v obdobju 1990–2014

Vir: Berisha, 2016.

jih politična stranka prejme na volitvah (Nascimento, da Silva, Paranhos in Silva, 2016). V diplomskem delu se
bom držala te klasifikacije.
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Medtem ko številke kažejo splošno povečanje zastopanosti albanske manjšine v parlamentu v
letih volitev pod proporcionalnim sistemom, obstaja akademska literatura, ki temu nasprotuje.
Raziskava, ki jo je opravil Wolfgang Wagner (v Berisha, 2015, str. 15), trdi, da so koristi
proporcionalnega sistema v kontekstu izvolitve albanske manjšine v Makedoniji precenjene
predvsem iz dveh razlogov. Prvič, Wagner trdi, da so nekateri strokovnjaki, ki so se ukvarjali s
to zadevo, poročali samo o članih političnih strank albanske narodnosti, medtem ko so ignorirali
neodvisne kandidate. Drugič, Wagner trdi, da primerjava deleža sedežev pred in po uvedbi
proporcionalnega sistema ne upošteva naraščajočega deleža Albancev v populaciji.
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Tabela 7.1: Volilni sistemi in porazdelitev sedežev v parlamentu Republike Makedonije v
obdobju 1990–2014

Volilni sistem

Politična stranka

VEČINSKI voliln sistem 120
eno-mandatni volilni ok raji

1990-1994

VMRO-DPMNE

38

SDSM

31

Demokratska stranka Albancev (DPA)

1994-1998

MEŠANI volilni
PROPORCIONALNI volilni
sistemi, 85
sistem, 6 več-mandatni
PROPORCIONALNI volilni sistemi, 6 večvečlanov po
volilnih ok rajev z 20 sedeži,
mandatnih volilnih ok rajev z 20 sedeži, zaprte
večinsk em, 35
VEČINSKI volilni sistem za tri
liste, brez volilnega praga
po
člane mak edoncev živečih v
proporcionalnem
tujini
2002-2006

2006-2008

2008-2011

2011-2014

2014-2016

47

27

38

53

47

52

28

43

23

18

29

25

11

7

11

5

8

7

16

13

18

14

19

4

1998-2002

58

5

Demokratska zveza za Integracijo (DUI)
Liberalno Demokratska stranka (LDP)

11

29

1

12

5

Stranka Demokratične blaginje (PDP)

17

10

10

2

3

4

8

1

1

3

Socialistična stranka Makedonije (SPM)

3

3

2

1

1

3

3

Demokratični center
Liberalna stranka Makedonije (SRS) in Mladinska
demokratično-progresivna stranka (MDPS)

6

Stranka Jugoslovanov v Makedoniji
Socialistična stranka Makedonije (SPM) in Mladinska
demokratično-progresivna stranka (MDPS)

2

Ljudska demokratična stranka
Stranka emancipacije Romov v Makedoniji (PCERM) in
Socialistična stranka Makedonije (SPM)

1

1
4

1
1

Demokratična stranka Makedonije

3

Liberalna stranka Makedonije (SRS)

6

Social demokratska stranka
Stranka emancipacije Romunov v Makedoniji (PCERM)

1

Social demokratska unija

1

Turška demokratična stranka

1

1
2

2

1

1

1

1

1

1

1

Demokratična unija

1

1

1

1

Liberalna stranka Albanije

2
6

1

1

Nova social-demokratska stranka

7

3

4

3

Demokratična obnova Makedonije

1

1

1

1

Stranka evropske prihodnosti

1

1

3

1

Združenje Romov Makedonije
Nacionalna demokratska stranka

1

Demokratična liga Bošnjakov

1

Demokratična stranka Srbov

1

1

1

1

1

Združena stranka Romov
VMRO- Ljudska stranka

5

VMRO - Prava makedonska reforma

1

Gibanje za nacionalno združenje Turkov

1

Nacionalna dmeokratična oživitev

2

Srbska progresivna stranka

1

Stranak demokratičnega ukrepanja
1

Demokratična stranka Turkov

1

1

1

1
1

Koalicija GROM

1

Stranka Gibanje za Turke
1

SDAM

1

Nova alternativa
3

Nova demokracija
Neodvisni
SKUPAJ SEDEŽEV
Št. vseh političnih strank v parlamentu
delež sedežev majhnih strank

3
120

7
120

6
120

11
40%

9
46%

12
33%

4
120

1
120

2
120

2
123

3
123

13
42%

17
48%

18
39%

20
37%

15
35%

Vir: »Assembly Of The Republic Of Macedonia«, b. d.
Iz Tabele 7.1 je razvidno, da v Republiki Makedoniji zadnjih dvajset let po deležu sedežev v
parlamentu prevladujeta dve največji stranki, VMRO-DPMNE in SDSM. Porast števila manjših
strank, izvoljenih v parlament, predvsem manjšinskih, je mogoče zaznati šele po spremembi
volilnega sistema iz večinskega v mešanega oziroma je še večja reprezentativnost manjših
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strank opažena ob uveljavitvi proporcionalnega volilnega sistema, po letu 2002. Število strank,
ki imajo svoje predstavnike v parlamentu, je veliko in v številnih obdobjih tudi znotraj istega
volilnega sistema narašča, medtem ko delež sedežev manjših strank v primerjavi z dvema
največjima strankama ostaja relativno enak. Po volitvah, ki so potekale po proporcionalnem
sistemu brez volilnega praga od leta 2002 dalje, je število manjših strank (predvsem
manjšinskih) zastopanih v parlamentu večje, glavni razlog za to pa lahko najdemo tudi v
sklepanju koalicij. Obe največji stranki sta koalicije z manjšimi strankami sklepali že pred
volitvami, iz česar lahko sklepamo, da te koalicije manjšim strankam omogočajo vstop v
parlament.
Lahko bi rekli, da je za Republiko Makedonijo proporcionalni volilni sistem bolj primeren kot
večinski. Razlog je predvsem v tem, da proporcionalni sistem v etnično mešanih državah (kot
je Republika Makedonija) vsem skupinam omogoča, da sodelujejo v odločevalskem procesu
(Berisha, 2016, str. 13–17). Razlogi, zakaj je za Republiko Makedonijo proporcionalen volilni
sistem primernejši, so trije. Prvič, na prvih volitvah od leta 1990 do 1998 sta večinski in mešani
volilni sistem vnesla veliko medetničnih napetosti v državi. Po mnenju opazovalcev sta ta dva
sistema prinesla veliko nesorazmernost rezultatov, ki je bila za večino političnih strank
nesprejemljiva. Temu so sledili obtožbe o nepoštenosti volitev in bojkoti. Drugič, zaradi odprtih
vprašanj razmejitve okrajev je večinski volilni sistem vnesel še večje medetnične napetosti, ki
so vodile v velike delitve med Makedonci in Albanci, ki so živeli v Republiki Makedoniji.
Nemogoče se je izogniti težavam ob delitvi države na okraje, kadar ena skupina prevlada nad
drugo. Tretjič, Republika Makedonija je relativno stabilnost volilnega sistema dosegla šele po
letu 2002, ko je sprejela proporcionalni volilni sistem, ki se do danes ni spremenil (Berisha,
2016, str. 13–15).
Pomembno je poudariti tudi, da volilni sistem Republike Makedonije nima določenega
volilnega praga na eni strani, na drugi strani pa Ustava Republike Makedonije nima nobenih
določb, ki bi se nanašale na vrsto volilnega sistema. Niti v ustavi ni zapisano število sedežev v
parlamentu. Vse to je določeno posebej z zakonom. Predvsem pomanjkanje takih ustavnih
določb, ki bi regulirale volilni sistem, omogoča pogoste spremembe volilnega sistema in
volilnih pravil, med drugim volilnih enot, kar nakazuje tudi na volilni inženiring.
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8

8.1

VOLILNI SISTEM ALBANIJE

Politične stranke v Albaniji

Življenje političnih strank v Albaniji je relativno kratko v primerjavi z ostalimi državami v
regiji. Država je sicer pred kratkim praznovala 100. obletnico osamosvojitve, vendar v
neodvisnosti in demokraciji živi relativno kratek čas. Dolga vladavina Komunistične partije, ki
je trajala vse od druge svetovne vojne, je utrdila enopartijsko vladavino v državi. Med letoma
1944 in 1991 je imela komunistična stranka popoln nadzor nad državo na čelu s predsednikom
Enverjem Hoxho, ki je državo vodil do svoje smrti leta 1985. Stranko je kot edino možno
vodilno politično silo postavljala ustava, ki je med drugim tudi definirala državo kot
marksistično-leninistično. Skoraj 50 let je bilo prepovedano kakršno koli politično gibanje
razen komunistične partije. Posledica dolge izolacije se kaže predvsem v neizgrajeni
demokratični kulturi in v pomanjkanju izkušenj z večstrankarskim sistemom ter demokracijo.
Uradno se je večstrankarski sistem začel leta 1991, ko so bile v Albaniji izvedene prve splošne
volitve. Prehod iz enostrankarskega sistema v večstrankarskega je bil zelo velik preobrat za
albanski politični razred (Mone, 2013).
Komunistična partija je bila ustanovljena leta 1941, pod vplivom takratne Sovjetske zveze.
Nastala je kot rezultat združitve različnih ilegalnih organizacij, ki so se v tistem času borile
proti fašizmu in nacizmu. Na začetku ni delovala kot politična organizacija, temveč kot
protifašistični propagandni mehanizem. Kasneje je prevladovala v vseh vidikih albanskega
življenja, predvsem s sredstvi komunistične propagande s pozivi k diktatorstvu proletariata. Po
letu 1991 se je morala reformirati zaradi družbenih sprememb. Preimenovala se je v
Socialistično stranko (»Key Political Parties in Albania«, 2010).
Socialistična stranka je bila ustanovljena junija 1991 kot reformirana Komunistična partija
(kasneje Delavska stranka). Zavrača marksistično-leninističen pristop k politiki, danes pa se
zavzema za postopne reforme gospodarskega sistema. Njeni podporniki so zlasti starejši ljudje
in kmečko prebivalstvo. Je levosredinska socialdemokratska stranka Albanije, katere ideologiji
sta socialdemokracija in proevropska usmerjenost. Trenutno je vodilna opozicijska stranka v
Albaniji (»Key Political Parties in Albania«, 2010).
Demokratska stranka Albanije je desnosredinska stranka, ustanovljena decembra 1990 kot
nasprotovanje takratnemu komunističnemu režimu. Je prva opozicijska stranka po tem, ko je
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bila opozicija dovoljena oziroma legalizirana. Stranka ima podpornike iz vseh delov družbe od
intelektualcev, delavcev, študentov do liberaliziranih nekdanjih komunistov, monarhistov ...
Skupna točka vseh je zavračanje komunističnega režima. Je stranka desnega spektra, ki
obljublja demokracijo, kapitalistično tržno ekonomijo, spoštovanje človekovih pravic, ponovno
obuditev vitalnega ekonomskega sektorja in pravico do izobraževanja za vsakega državljana.
Ideologiji sta (liberalni) konservativizem in proevropska usmerjenost. Je vodilna vladna stranka
od leta 2005 dalje (»Key Political Parties in Albania«, 2010).
Republikanska stranka je bila ustanovljena januarja 1991 kot druga politična stranka za
Demokratsko stranko, kot posledica protikomunistične revolucije jeseni 1990. Posnemala je
ameriško Republikansko stranko, zato so njene ideologije konservativizem, prosti trg in ostale
desnokrilne politike. Usmerjena je proti Evropi in Natu. V parlamentu je prisotna skozi vsa
obdobja z enim do treh sedežev (»Key Political Parties in Albania«, 2010).
Združenje za človekove pravice je politična skupina oziroma manjšinska stranka, ki predstavlja
grško manjšino v Albaniji. Ustanovljena je bila leta 1992 in je bila v parlamentu po volitvah
leta 1997 prisotna s tremi sedeži, leta 2005 z dvema in leta 2009 z enim sedežem (»Key Political
Parties in Albania«, 2010).
Socialistično gibanje za integracijo je bilo ustanovljeno leta 2004, ko se je del odcepil od
Socialistične stranke. Je levosredinska politična stranka, z ideologijo socialdemokracije in
proevropske usmerjenosti (»Key Political Parties in Albania«, 2010).

8.2

Analiza parlamentarnih volitev v Albaniji v obdobju 1990–2013

Neprestane spremembe volilnega sistema v Albaniji so posledica spreminjanja političnega in
strankarskega sistema v Albaniji. Med letoma 1990 in 2013, v obdobju razvoja demokracije, se
je v državi odvilo sedem parlamentarnih volitev. Do leta 2009 je Albanija volitve izvajala po
večinskem ali mešanem volilnem sistemu. Leta 2009 je sprejela ustavne reforme in ena glavnih
sprememb je bila sprememba volilnega sistema. Takrat je sprejela proporcionalni volilni sistem.
Zato bom v analizi obdobja razdelila na dva dela. Prvo obdobje je obdobje pred ustavnimi
spremembami (1990–2008) in drugo po letu 2008.
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8.2.1 Obdobje volitev od leta 1990 do leta 2008
V Albaniji so se poglavitne spremembe iz komunističnega sistema v demokracijo začele
odvijati v letu 1990, po padcu komunističnega režima na zahodnem Balkanu. Pred tem je bila
Albanija več kot pol stoletja v enopartijskem sistemu; volivci niso imeli nobene alternative na
volitvah. To je bilo zapisano tudi v ustavi iz leta 1976 (Constitution of Albania of 1976, article
8). Vsak volivec je lahko glasoval za enega kandidata ali proti njemu. To pomeni, da so imeli
volivci na volitvah na voljo samo enega kandidata, enopartijski sistem je bil legalen,
ustanovitev drugih političnih strank pa prepovedana z zakonom (Petrela, 2009). Vladala jim je
Delavska stranka Albanije. Po padcu komunizma leta 1990 in uveljavljanju novega političnega
sistema dotedanja ustava Albanije ni bila več primerna, zato so bile leta 1991 sprejete nove
ustavne določbe. Zakonodaja se je spreminjala, da bi se približala mednarodnim standardom,
vendar kljub volilnemu zakonu volilni sistem ni bil stabilen. Stranke so neprestano spreminjale
volilni sistem in elemente volilnega sistema ter jih prilagajale v svojo korist.
Prve večstrankarske volitve so bile izvedene leta 1991 po večinskem volilnem sistemu, ki je
ugajal vladajoči stranki. Podoben je bil volilnemu sistemu, ki ga je uporabljal komunistični
režim pred tem. Če nobena stranka ni dosegla preproste večine, je bil izveden drugi krog volitev,
kamor so se uvrstile stranke, ki so v prvem krogu prejele vsaj 30 % glasov. Demokratska stranka
je bila za albansko ljudstvo v tistem obdobju edina alternativa takrat vladajoči Delavski stranki.
Slavila je Delavska stranka (kasneje preimenovana v Socialistično stranko) s 56,17 % glasov,
kar je pomenilo 67,6 % mandatov (169 sedežev). Demokratska stranka je bila na drugem mestu
z 38,71 % glasov, kar je na drugi strani pomenilo 30 % mandatov oziroma 75 sedežev.
Prevladujočima strankama so se v parlamentu pridružili tudi grška manjšina s petimi mandati
in veterani z enim mandatom. Skupaj so v parlament prišle štiri stranke. Pričakovano je bilo
sicer, da bo slavila prva novoustanovljena »opozicijska« Demokratska stranka, predvsem zaradi
splošnega nasprotovanja komunističnemu režimu, vendar ni bilo tako. Če bi bile volitve po
proporcionalno/večinskem sistemu, bi bili rezultati drugačni, in sicer v dobro Demokratske
stranke. Kljub temu so bile prve volitve v Albaniji obravnavane kot svobodne in poštene (Cela
in Çinar, 2015).
Februarja 1992 je albanski parlament sprejel nov zakon, in sicer Zakon o volitvah v nacionalni
parlament Republike Albanije (Law No.7556). Z novim zakonom je Albanija spremenila volilni
sistem iz večinskega v mešanega. Sestava parlamenta je bila spremenjena iz 250 članov na
samo 140. 100 članov parlamenta je bilo izvoljenih po večinskem volilnem sistemu, 40 članov
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pa po proporcionalnem sistemu, odvisno od odstotkov glasov, ki jih je določena stranka prejela.
Določen je bil 4 % volilni prag. Tako so leta 1992 izvedli nove volitve z mešanim volilnim
sistemom. Tokrat je zmagala Demokratska stranka z 62,09 % glasov, druga pa je bila
Socialistična stranka z 25,73 % glasov. Na vrhu sta se vodilni stranki samo zamenjali. Kar se
tiče manjših strank, se stanje ni dosti spremenilo. V parlament so poleg vodilnih strank prišle
še tri manjše stranke, vendar skupaj le z desetimi mandati (Mone, 2013, str. 10).
Naslednje volitve so bile izvedene leta 1996, prav tako po mešanem volilnem sistemu, vendar
z manjšo spremembo volilne zakonodaje. K zakonu iz leta 1992 je bilo sprejetih nekaj
amandmajev, ki so se nanašali na spremembo članov, izvoljenih po obeh vrstah volilnih
sistemov, in dodan je bil volilni prag za koalicije. Po večinskem sistemu se je volilo 115
kandidatov (prej 100), po proporcionalnem sistemu pa 25. Splošni volilni prag je ostal 4 %,
določen pa je bil še volilni prag za koalicije. Volilni prag je bil za koalicijo z dvema strankama
8 %, za koalicijo z več strankami pa se je za vsako stranko dvigoval za 4 %. Z veliko večino je
slavila Demokratska stranka, Socialistična stranka pa je bila z 20,37 % poraženka. Ponovno je
v parlament prišlo pet strank. Volitve so bile sporne zaradi več nepravilnosti v volilni proceduri
in štetju glasov. Opozicija rezultatov, ki jih je objavila Centralna volilna komisija, ni priznala,
na ulicah Albanije pa so se odvijali nasilni protesti. Posledično je Albanija nove volitve izvedla
naslednje leto (1997), ko je bila ponovno spremenjena volilna zakonodaja. Po novem se je
volilo 155 kandidatov, volilni prag pa se je spustil na 2 %. Te volitve so bile sporne za
Demokratsko stranko kot poraženko, ki je bojkotirala parlament (Mone, 2013, str. 10). V
parlament je prišlo sedem strank in kar 13 neodvisnih kandidatov, kar je lahko posledica
znižanega volilnega praga.
Nova Ustava Republike Albanije, ki je bila sprejeta leta 1998, je v 64. členu določala mešani
volilni sistem (Aziri in Saliaj, 2013, str. 65). V parlament so volili 140 predstavnikov, 100
neposredno po dvokrožnem večinskem volilnem sistemu, 40 pa je bilo izvoljenih po
proporcionalnem volilnem sistemu – strankarske liste. Volilni prag za stranke je bil določen na
2,5 % in 4 % za koalicije. Volilna formula je bila določena šele kasneje, z Volilnim zakonom,
sprejetim leta 2000 (Mone, 2013, str. 11).
Kasneje v letu 2001, ko so potekale naslednje parlamentarne volitve, je mednarodna skupnost
Albanijo obravnavala kot državo, ki je dosegla stabilnost, čeprav so se še vedno pojavljale razne
nepravilnosti v volilnem procesu, policija se je vmešavala v volilni proces in mediji so
favorizirali eno stranko. Kljub temu je na volitvah nesporno zmagala Socialistična stranka (Cela
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in Çinar, 2015). Tudi te volitve so potekale po mešanem večinskem volilnem sistemu. Stranke
so tekmovale za 140 poslanskih sedežev po formuli 100 + 40. V parlament je bilo izvoljenih
sedem političnih strank in dva neodvisna kandidata.
Leta 2003 je bil ponovno sprejet nov volilni zakon, ki si je večino elementov »izposodil« iz
nemškega volilnega sistema (Berhani, 2012, str. 75). Nov volilni zakon v Albaniji je med
drugim določal tudi postopek volitev in formulacijo volilnih lističev. Po novem zakonu so bile
izpeljane naslednje volitve leta 2005, na katerih sta ponovno dominirali dve stranki,
Socialistična stranka in Demokratska stranka. Razlika v tem volilnem sistemu je bila v tem, da
se je 100 članov volilo po enokrožnem (in ne več dvokrožnem) volilnem sistemu, ostalih 40 pa
po proporcionalnem. Volitve so spremljale nepravilnosti, vezane na oblikovanje meja okrožij
ter nepravilnosti z volilnimi lističi (Elbasani, 2008, str. 83–85). Čeprav je imela Albanija volilni
sistem praktično enak nemškemu, zaradi politične nezrelosti ni deloval tako kot v zahodni
demokraciji, kakršna je Nemčija. Zmagovalka volitev je bila Demokratska stranka s 56 glasovi,
druga pa Socialistična stranka z 42 sedeži. To je bilo prvo leto, ko je v parlament prišlo več kot
deset manjših strank. Parlament je sestavljalo 12 političnih strank in en neodvisni kandidat,
Republikanska stranka Albanije z enajstimi sedeži, Nova Demokratična stranka s sedmimi
sedeži, Socialistično gibanje za neodvisnost s štirimi sedeži in manjše stranke s skupaj 42
glasovi. Po teh volitvah je v parlament prišlo do zdaj največ političnih strank, in sicer trinajst.
8.2.2 Obdobje volitev po letu 2008
Spomladi leta 2008 sta prevladujoči stranki sprejeli konsenz in dovolili albanskemu
parlamentu, da je sprejel serijo amandmajev, ki so spreminjali albansko ustavo.
Najpomembnejša sprememba je bila sprememba volilnega sistema, ki je odslej naprej
favoriziral prevladujoči stranki na račun manjših strank. Volilni sistem ni postal samo
proporcionalni, temveč tudi regionalni. Na podlagi reforme morajo volilna okrožja sovpadati z
eno od upravnih ravni države. To pomeni, da se število volivcev, poslancev kot tudi volilni
prag, ki omogoča izvolitev poslancev, razlikuje med volilnimi okrožji. Tako je volilni prag za
izvolitev v okrožjih z visoko poselitvijo relativno nizek, v okrožjih z nižjo poselitvijo pa je prag
za izvolitev višji. Rečemo lahko, da lahko stranke, ki ne dosežejo praga 10 % glasov, v kakšnem
okrožju pa 20 % glasov, v tem primeru prikrajšane za zastopanje (Moniquet, 2008).
Volivci ne volijo več posameznikov, temveč stranke. S tem so volitve postale
»depersonalizirane«. Na volilnih lističih ni več imen kandidatov, temveč le še imena strank.
Sprememba volilne zakonodaje določa tudi, da mora imeti politična stranka na listah 140
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kandidatov, kolikor je poslanskih mest, drugače se volitev ne more udeležiti. Naslednja večja
sprememba je bila ukinitev pristojnosti Nacionalne volilne komisije kot neodvisnega organa.
Ta je sicer še obstajala, vendar le kot dvostranska komisija, v kateri sta zastopani le vodilni
stranki (Socialistična stranka in Demokratska stranka). To na koncu pomeni, da ostale stranke
niso več povezane z organizacijo volitev in opazovanjem glasovalnih mest. Volilni prag je bil
dvignjen na 3 % za stranke in 5 % za koalicije (Moniquet, 2008).
Vse spremembe so bile velik udarec za demokracijo v Albaniji. V nasprotju s trditvami
prevladujočih strank, ta sistem ni omogočal prave proporcionalne zastopanosti volivcev,
temveč namesto tega tveganje za izključitev manjših strank iz albanskega političnega sistema
in oslabitev javne razprave (Moniquest, 2008). Spremembe so bile odgovor prevladujočih
strank na volilni izid leta 2005, kjer sta stranki skupaj prejeli najmanj sedežev, razlika pa je šla
ostalim manjšim strankam, katerih število v parlamentu se je okrepilo.
Naslednje parlamentarne volitve leta 2009 so bile ravno tako izvedene po proporcionalnem
volilnem sistemu. Zmagala je Demokratska stranka. Vseh strank, ki so prišle v parlament, je
bilo samo šest (na volitvah leta 2005 jih je bilo dvanajst).
Naslednje volitve leta 2013 z vidika rezultatov niso prinesle nobenih presenečenj in sprememb.
Volitve so bile izvedene po proporcionalnem sistemu. Zmagovalka volitev je bila Socialistična
stranka v koaliciji s stranko Zavezništvo za evropsko Albanijo. Drugo mesto je zasedla
Demokratska stranka v koaliciji s stranko Zavezništvo za zaposlovanje, blaginjo in integracijo.
Te volitve so pomembne z drugega stališča (»Albanian parliamentary election«, b. d.). Prvič v
zgodovini volitev sta vodilni politični stranki začeli ideološko debato o izobraževanju, davkih
in zdravstvu. Te volitve so bile zagotovo prvi korak k izvedbi pomembnosti ideologije in
političnih platform strank. Obenem so se v obeh strankah pojavile nove politične sile. V
Demokratski stranki je nastalo populistično gibanje Nov demokratični duh, v Socialistični
stranki pa Rdeče in črno zavezništvo. Obe frakciji sta nastali kot odgovor na nezadovoljivo
vladanje obeh strank (Islami, 2013). Opozarjajo na visoko raven korupcije v politiki in državi.
Obe stranki obtožujejo za (pre)dolgo demokratizacijo države, premajhno rotacijo voditeljev v
obeh strankah, preveliko centralizacijo moči in prevelike socialne in ekonomske razlike v
albanski družbi. Obe populistični gibanji sta se volitev udeležili ločeno od svojih strank. Čeprav
v parlamentu nista dobili nobenega mandata, sta postavili mejnik v albanskem političnem
življenju. Prvič so znotraj prevladujočih strank nastale frakcije kot populistično gibanje, ki je
nasprotovalo obstoječi politiki (Islami, 2013).
37

V pogledu, ki me zanima v diplomskem delu, lahko ugotovim, da je sprememba vrste volilnega
sistema spreminjala število političnih strank v parlamentu. Zanimivo, z uvedbo
proporcionalnega volilnega sistema se je zmanjšalo število političnih strank v parlamentu.
Očitno sta tu pomembno vlogo odigrala uvedba volilnega praga in spreminjanje, predvsem
dvigovanje stopnje tega.
Tabela 8.1: Volilni sistemi in porazdelitev sedežev v parlamentu Republike Albanije v obdobju
1991–2013

VEČINSKI
Volilni sistem volilni sistem
250 članov

Volilni prag

MEŠANI
volilni sistem
100M + 40P

MEŠANI
volilni sistem
115M + 25P

MEŠANI
volilni sistem
115M + 40P

MEŠANI
volilni sistem
100M + 40P

MEŠANI
volilni sistem
100M + 40P

PROPORCIONALNI
volilni sistem 140
članov

PROPORCIONALNI
volilni sistem 140
članov

/

4%

4%, 8%

2%

2,5%, 4%

2,5%, 4%

3%, 5%

3%, 5%

1991-1992

1992-1996

1996-1997

1997-2001

2001-2005

2005-2009

2009

2013

Socialistična stranka Albanije (prej Albanska
delavska stranka (PLA))

169

38

10

101

73

42

65

65

Demokratska stranka Albanije

75

92

122

24

46

56

68

50

9

4

11

1

3

2

1

1

Politična stranka

Demokratično združenje za grško manjšino

5

Nacionalni komite veteranov

1

Social demokratična stranka Albanije

7

Republikanska stranka Albanije

1

3

1

Stranka Združenje za človekove pravice

2

3

4

2

1

Nacionalna fronta

3

2

Demokristjanska stranka Albanije

7

2

Nova demokratska stranka

6

4

Stranka demokratičnega zavezništva

3

3

Okoljsko agrarna stranka

3

4

Socialistično gibanje za integracijo

5

Liberalno demokratična unija

1

Stranka social demokracije

2

Stranka pravičnosti in integracije
Neodvisni
SKUPAJ SEDEŽEV
Št. vseh političnih strank v parlamentu
delež sedežev majhnih strank

13

2

1

1

4

16

1

4

250

140

140

155

140

140

140

140

4
2%

5
7%

5
6%

7
11%

7
14%

12
29%

6
5%

7
18%

Vir: »Legislative elections in Albania«, b. d.
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9

ZAKLJUČEK

Volilni sistemi so del demokratičnega volilnega prava in imajo lahko pomembne posledice,
zato »pametna izbira« volilnega sistema lahko izboljša kakovost političnega sistema in
demokracije, vendar izbira enega sistema ne pomeni večje demokratičnosti države v primerjavi
z državo, ki ima uveljavljen drugačen volilni sistem. Vsak volilni sistem ima pozitivne in
negativne lastnosti, njegov vpliv pa je odvisen od politične, družbene, ekonomske, kulturne in
druge značilnosti držav na eni strani in od parlamentarne tradicije in politične kulture ter
socialnih in gospodarskih razmer na drugi (Mone, 2013).
Pomembno je zavedanje, da volilni sistem, volilna pravila in volilni inženiring znatno vplivajo
na sestavo parlamenta. Na eni strani vplivajo na število političnih strank, izvoljenih v parlament,
in delež mandatov manjših strank, na drugi strani pa na možnost participacije in izvolitve
manjših političnih strank in posameznih neodvisnih kandidatov. Ravno tako s proporcionalnim
sistemom manjše stranke pridobivajo število sedežev v parlamentu in s tem večjo pogajalsko
ali celo odločevalsko moč.
Obe proučevani državi, Republika Makedonija in Albanija, sta začeli doživljati demokratični
preporod po razpadu komunizma v zahodnem Balkanu leta 1990. Pred tem sta imeli enopartijski
komunistični sistem.
Leta 1990 sta obe državi izvedli prve parlamentarne volitve po večinskem volilnem sistemu. V
obeh državah je na volitvah zmagala takrat vladajoča stranka izpred leta 1990, manjše
(opozicijske) stranke pa skoraj niso imele možnosti za izvolitev po tem sistemu. Vendar sta bili
državi v procesu demokratizacije, zato so se pojavile težnje po spremembi volilnih sistemov,
saj je večinski volilni sistem že po naravi favoriziral eno stranko. Obe državi sta kmalu po prvih
volitvah začeli spreminjati volilno zakonodajo zaradi vedno večjih zahtev po večji pravičnosti
razdeljevanja mandatov na volitvah. Predvsem v Republiki Makedoniji je bila glasna močna
albanska manjšina, ki je menila, da je večinski volilni sistem diskriminatoren in zahtevala
volitve po proporcionalnem sistemu. Tudi v Albaniji so bile prisotne zahteve po spremembi, a
iz vrst največje opozicijske stranke.
Albanija je v zadnjih 20. letih volitve izvajala po vseh treh volilnih sistemih – večinskem,
proporcionalnem in mešanem. Z izjemo prvih volitev nobene niso potekale v popolnoma
enakem volilnem sistemu. Spreminjala je volilno zakonodajo in z njo volilni sistem ali vsaj
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elemente takrat veljavnega volilnega sistema (volilne enote, volilni prag). Po vsakih volitvah
so večje politične stranke ali pa vladajoče politične stranke zahtevale spremembo in
prilagoditev volilnega sistema in njegovih elementov z namenom pridobiti več mandatov na
naslednjih volitvah. Praksa v demokratičnih sistemih dokazuje, da se mora en volilni sistem na
parlamentarnih volitvah uporabiti najmanj tri- do štirikrat zaporedoma, da se lahko potrdi kot
delujoč in uspešen. Tega v Albaniji ne moremo trditi, saj noben volilni sistem v tej državi nima
daljše tradicije, predvsem zaradi nezaupanja in splošnega pomanjkanja zaupanja v volilni
proces, v stranke, ki so vključene v ta proces, in volilno administracijo. Ne nazadnje so zaznani
poskusi politikov, da bi našli tehnični in pravni prostor za zlorabo demokratičnih principov
volilnega kodeksa. Na drugi strani praksa v demokratičnih državah tudi dokazuje, da ni dobrega
ali slabega volilnega sistema, saj stranke same in akterji v volilnem procesu sistem naredijo
uspešen ali neuspešen.
V Makedoniji je razvoj volilnega sistema potekal zelo podobno kot v Albaniji. Razlika med
Albanijo in Makedonijo je v tem, da je v Makedoniji prisoten pritisk mednarodne skupnosti k
spremembam volilne zakonodaje zaradi močne albanske manjšine, ki v državi zahteva večje
pravice in močnejšo reprezentativnost v parlamentu in makedonski družbi nasploh.
Na podlagi analize obstoječe literature smo predvideli, da bodo imele spremembe volilnega
sistema posledice v značilnosti strankarskega sistema, zlasti v pogledu števila parlamentarnih
političnih strank. Upoštevaje številne podobnosti med analiziranima državama v pogledu
spremembe volilnih sistemov smo predvideli hipotezo, da imata Albanija in Makedonija
podoben proces spreminjanja volilnega sistema in pri obeh državah izbira volilnega sistema
vpliva na število političnih strank, zastopanih v parlamentu.
Na podlagi empiričnih podatkov lahko vidimo, da se je v obeh državah število političnih strank,
zastopanih v parlamentu, povečalo ob spremembi volilnega sistema iz večinskega v mešanega.
Kasneje, ob spremembi iz mešanega volilnega sistema v proporcionalnega, je med državama
mogoče opaziti razlike v sestavi parlamentov. V Albaniji je število strank v parlamentu upadlo,
v Makedoniji pa naraslo. Razlog je v tem, da Makedonija nima določenega volilnega praga,
Albanija pa ga ima vse od začetka sprejetja proporcionalnega volilnega sistema in volilni prag
je tudi vmes večkrat dvigovala. Pomembno je tudi omeniti, da je delež sedežev, ki ga zasedajo
predstavniki manjših strank, v obeh državah bolj ali manj enak ne glede na volilni sistem. Ta
pojav je posledica večjega spreminjanja volilnih elementov volilnega sistema, v Makedoniji
meja volilnih enot, v Albaniji pa zlasti volilnega praga.
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Po proučitvi razvoja volilnega sistema in analizi parlamentarnih volitev v obeh državah lahko,
kljub nekaterim razlikam, potrdimo na začetku postavljeno hipotezo. Albanija in Makedonija
imata podoben proces spreminjanja volilnega sistema in pri obeh državah izbira volilnega
sistema vpliva na število političnih strank, zastopanih v parlamentu.
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